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 לילצבו עבצב החיתפ
 ...ל?לצבו עבצב הלינשה דומילה תדיחי תא חתפנ

 :התוא ץרהו בשחמל האבה הרצקה תינכותה תא קתעה ךכ סשל

 (הז בלשב תל?נכותה תא ןיבמ ךניאש ךכמ דרטות לכא)

 10 חזכ1 0

5 : 60 ,7 6008 20 

1) = 60 25 

 50 ע08 א=0 10 7

 40 00108 א, 7-א, א

 50 500אפ 250+א*10, 0

 60 0675 10, 10 : קפדאל "*א***א* ןמע 20 **אאא'ו

 70 אפאז א

20( 10 60 80 

 (?נועבצ בשחמ ךתושרב םא) ?ךסמה לע לילצהרו עבצה ילולעפ םילבקתמ דציכ

 תינכותב סיעיפומה תודוקפהו םיגשרמה תא "הצפנ" רז דומיל תדיחיב

 :תאז

 (ת08-אמא1) ת?פוסה האלולה <

 ל?רפסמ הנתשמ *

 :רארלמו םסלוע ונינפב רחתפי הלא סיגשרמ יכ הארנ

 תויפרג תורוצו "תודימריפ" תיינבב הלכו ילטיגיד ןועש תיינבב לחה

 לכו םיפסונ םייתונכת םילכ לע טלתשנ הז ונעסמ ידכ ךרת .תונינעמ

 .10%-ה בשחמ לש תודחרימה ויתונוכת דומילו לוצינ ךות תאז

 רבכש םכמ הלאל םג יתונכתו יתבשחמ רגתא הווהת וז דומיל תדיחל

 .1םא-ה בשחמ לע סהלש עדיה תא סשייל םיצורו 54516 סרנק ורבע

 סע הליחת דדרמתהל דימת הסנ :הנרשארה הדיחיב רונרמא רבכסט ומכו

 ףוסב תועיפרמה תובושתל הנפ ןכמ רחאל קרו ךמצע תוחוכב תויעבה

 .תרבנחה
 ?לרגתאר הנהמ דומיל ךשמה ילוסיאב

 לקסללק קחציו סדק ינד

 הדימל תוכרעמ - "תבשחמ"
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 א קרפ
 םיירפסמ םינתשמ

 .םדוקה דומעב העיפומה תינכותב ןנובתה

 א לש ודיקפת המ .א עיפומ תורוש הברהב "כ האור התא

 !תאז חנעפנ הז קרפב ?הז "ירותסמ"

 .תינכותה תא בשחמה לש ונורכזמ קחמ הליחת

 (29 דומע 1 הדיחיל הנפ - ?ךיא רכוז ןניא)

 :האבה תיגכותה תא בשחמל קתעה

 10 חזכדמ 40 : 868

 20 זק א-1
 !חוור לע דפקה

 30 106218 10, 20 : עפנאז א

 .(10 ,1) רפסמה עיפוה ךסמה לע .תינכותה תא ץרה

 ?רסמה זכרמב 2 סיפדי בשחמהש תנמ לע 20 הרושב תושעל ךילע המ

 !הסנ -

 םלרפסמ סיפדי בשחמהש ךכ תינכותה תא תונשל היהת ונתמישמ

 עצבל ידכ,(ומדוק תא קחומ רפסמ לכ) .ןסמה זכרמב ,האלהו 1-מ

 :וב שמתשהל דציכו הנתשמ והמ תעדל ךילע תאז המישמ

 :בשחמה לע .דוקפ

 חוור חכשת לא | 181 46

 .1₪7 הדוקפה לרחא |17 4

 (הדוקפ לכ:רחאל תא1מפ ץוהלל חכשת לא)

 :בשחמה לע דוקפת םא ,וישכע הרקל המ

 קאדא 5

 (...םאעשמפ ןבומכ חכשת לא) !הסנ ךכ-רחאו - בושח הליחהת



 (10 ,4 ,6 ,0) : רפסמה תא סיפדה בשחמה '/

 ?רבדה הרק דציכ

 :בשחמה לע תדקפ רשאכ ,ןכבו

107 46 

 :האבה תניינעמה הלועפה תא עציב אוה

 ל?אתמ דחאב ביצה בשחמה

 :6 רפסמה תא ולש ןורכזה

 :םשב הז אתל ארקו

 :אתה םש

 :[8₪7 5-4 וילע תדקפ רשאכ הרק המוד רבד

 ףסונ ןורכז אתב ביצה אוה

 8 אתה תא ןמיסו 4 רפסמה תא

 2 :םשב

4 2 0 

 :וילע תדקפ רשאכ ,וישכעו

 קץפזאצ +

 :תואבה תולועפה תא עציב אוה

 אצמנה רפסמה תא קיתעהו ,ותוא אצמ , םשב את שפיח

 ."וחומב" אצמנה םיבושיחה זכרמ לא (6) וכותב

 תא קיתעהו ותוא אצמ ,5 - םשב את שפיחו ךישמה בשחמה

 .םיבושיח זכרמ ותוא לא וב היהש רפסמה

 .תלטמתיראה הדיחיה :תיעוצקמ הפשב ארקנ הז םיבושיח זכרמ

 4-ו 6 לש רוביחה תא עציב בשחמה תיטמתיראה הדיחיב

 .ךסמה לע האצותה תא גיצהו



₪( 

0 5 6 ₪ 

 םיאצמנ ןיידע רובליחה תלועפ תא עציב בשחמהש רחאל םאה

 ?5-ו 8 םיאתב 4-ו 6 םירפסמה

 :בשחמה לע תאז קודב

 .(ץתזאד 4) 4 לש וכרע תא סיפדהל וילע דוקפ

 ?8 לש וכרע יבגל המו

 םכרע תא בשחמה קיתעה 5-בו 4-ב תולועפ עצבל ידכ הנקסמ

 !ןורכזב ראשנ 5-ו 4 לש ךרעה .םהלש םיאתה ןמ

 :בשחמה לע דוקפת םא ךסמה לע לבקתי המ

 ץתזאז ג4*פ

 .(בשחמב לפכה ןמיס אוה - * :ךריכזהל)

 .תקדצ םא קודבו לפכה תלועפ תא עצבל בשחמה לע דוקפ

 :בשחמה לע דוקפ וישכע

45 7 

 :קתזאד 4 וילע דוקפתש רחאל בשחמה סיפדי המ

 (דחלב 6-ו 15,15,6,5)

 ?תקדצ םאה !2 תא סיפדהל וילע דוקפ

 רבסה

 תא ןורכז אתל בשחמה סינכה ,18₪1 6=2 םדוק תדקפ רשאכ <

 . - אתל ארקו 6 רפסמה

 תוארל ונורכזב בשחמה שפיה ,181 15=4 כ"חא תדקפ רשאכ =

 ,אוה .2 םשב את םייק םא

 | 5 זאו ,הזכ את אצמ ,ןבומכ

 רפסמה תא המינפ סינכה

 :6 רפסמה תא קחמו ,5



₪ )2 

₪ )2 

 :םכסנ

 אצמנש המל םאתהב םהשלכ םירפסמ גצייל לוכי 3 יכ תעדל תחכוב

 .4 ןורכזה אתב

 .הנתשמ םשב ארקנ 4 ומכ "רוצי" ,וז הביסמ

 ףסונ הנתשמ ריכת הדיחיה ךשמהב).ירפסמ הנתשמ - קויד רתיל

 (.יתזורחמ הנתשמ - ארקנה

 .5 ךרעה תא 5 הנתשמל תתל בשחמה לע דוקפ

 :וילע דוקפת רשאכ בשחמה סיפדי המ

 ץפזא] 8

 ץאזא1 4*3

 !הסג

 :וילע דוקפת רשאכ בשחמה השעי המ

 ןתד 6 = 4 + 5

 לנש םוכסל הווש רשא ,6 ,שדח הנתשמ ונרדגה הז הרקמב

 (קתזאצ 6 י"ע תאז קודב) .25-ו 4 םינתשמה

 :אבה הרקמב בשחמה ס?יפדי המ קודב

 ץאזא+ פ

 רבסה

 אל אוהש ןבומכ .כ םשב הנתשמ ונורכזב םייק םא קדוב בשחמה

 .0( ךרעה תא לביק ע ןכלו הז םשב הנתשמ אצמ

 :דוקפת רשאכ הרקי המ

 קפזאז 4/ק

 ?ספאב קלחל תיסינ יכ בשחמה ךל עידומ עודמ

 (62 דומעב 1 הבושת)
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 הביתכב ךרדיירוציק
 ./₪1 תדוקפ תרזעב םינתשמ ונרדגה הכ דע

 :1₪1 הלימה תביתכ לע רתוות םא םג תאז תושעל עדולי ךלש בשחמה

 = 0 :בותכל הסנ

 . לש וכרע תא סיפדהל בשחמה ןמ שקב

 םינתשמ לש תומש
 ?הנתשמל תתל רתומ םש הזיא

 ,הנתשמה לש ךרעה אצמנ וב ןורכזב אתל ןתונ בשחמהש םשה

 דוע אובל תולוכי וז תוא ירחא .תילגנא תואב ליחתהל בייח

 .ךנוצרכ ,תורפס וא תוילגנא תויתוא

 : ?יקוח וניא םיאבה םינתשמה תומש ןיבמ וליא

 זמא, 500 2, 220, 4122, 25, תתזאד

 (62 דומעב 2 הבושת)

 ןא2 :בשחמב בותכ

 .(הנתשמ לש םש תויהל לוכי 1א םא קודבל ידכ)

 .(קתזאַד 1א) הנתשמה ךרע תא סיפדהל תעכ הסנ

 .1 0 :סיפדה בשחמה

 הנפ - ?ךיא רכוז ךניא) .תינכותה תא סיפדהל בשחמל רומא

 (29 דומע 1 הדיחיל

 ?בשחמה לש ונורכזב תאצמנ רבכש תינכותל וישכע הפסונ הרוש וזיא

 תדקפשכו ,תינכותב רפסמ לאכ 1-ל סחיתה טושפ בשחמה יכ האור התא

 הנתשמה לש ךרעה תא ודילו 1 רפסמה תא סיפדה אוה תתזא1 1% וילע

 .(0) א

 !תינכותהמ 1 הרוש תא קחמ

 (54 דומע 1 הדיחי האר - ?ךיא רכוז ךניא)

 םכסנ

 .תילגנא תואב ליחתהל בייח הנתשמ לש ומש =

 תורפס וא תופסונ תויתוא אובל תולוכי וז תוא ירחא <

 .(ךרנוצרכ)



 יתבשחמ רגתא

 :10-ל הווש היהיש ,א ,שדח הנתשמ בשחמב רדגה

 א = 0

 ןבומכו - 181 א=10 םוקמב %א=-10 בותכל ןתינ :ךריכזהל)

 (תאדמא

 :בשחמה לע דוקפתש רחאל % לש וכרע היהי המ

 17 א = א1

 םג רשפא) וז הדוקפ עצבל בשחמה לע דוקפ ,תקדצ םא תעדל ידכ

 .א תא סיפדהל וילע דוקפ כ"חאו (18₪1 ילב

 .(11 ,10 ,1) ל הווש א יכ תלביק

 ?וז האצות הלבקתה דציכ

 !11=10-ש השוריפ ןיא א=א+1 הדוקפה

 לש הרדס עוציבל הארוה בשחמה רובע השוריפ %=א+1 הדוקפה

 :תולועפ

 :ןויוושה לש ןימי דצב בותכש המ תא הליחת עצבמ בשחמה +

 ףיסומו א הנתשמה לש יחכונה ךרעה תא חקול ונלש הרקמב

 .(10+1) :1 ול

 לש לאמש דצב םושר ומשש הנתשמב ביצמ בשחמה האצותה תא *

 ןכלו א הנתשמה בוש סש עיפומ ונלש הרקמב :ןויוושה

 .11 ךרעה תא וישכע לבקמ אוה

 המישמ

 המלשמה תא חצפל לכות ,הנתשמה גשומ תא תנבהש רחאל ,וישכעו

 .ןכל םדוק ךילע ונלטהש

 .ךסמה לע ,בשחמה לש ונורכזב תאצמנ רבכש ,תינכותה תא גצה ( 2

 66 דומעב תבתכ רבכש תינכותה תאז)

11 
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 ךסמה זכרמב סיפדי בשחמהש ךכ תינכותה תא תונשל ךילע

 רחאל דלמ ,ךסמה זכרמב 1 סיפדי :רמולכ .האלהו 1-מ םירפסמ

 ןכו 5 וילע ,(ןבומכ ,קחמנ 1-ה) 2 םוקמ ותואב סיפדי ןכמ

 .האלה

 תוחוכב הסנ - תלינכותה תא בותכל םייתונכתה םילכה לכ ךדיב

 .רמצע

 ?השקתמ

 .תינכותל תורוש יתש דוע ףיסוהל ךילע :1 זמר

 (?ךל קיפסל הז זמר ללואו)

 :רסחה תא םלשה :2 זמר

1 + . 40 

50 60 0 

 ?רסמה לע ידמ רהמ םיצר םירפסמה םאה | בגא

 הדיחל האר - ?ךיא רכוז ךניא) תינכותה תציר תא רוצע <

 .(59 דומע 1

 הזל המודב ,תינכותב םיאתמה םוקמב "ןמז-קספ" סנכה <

 הדיחיב קלצ-יא לש תולמעתהה בצק תא טאהל ידכ תסנכהש

 (62 דומעב 3 הבושת) .57 דומע 1

 וועשב םירפסמ תופלחתה ךל ר?יכזמ הז םאה :ןסמב ןנובתה

 .הזכ ןועש ךמצעב הנבת ג קרפב -  ?ילטיגיד

 :תדבוע תינכותה דציכ הארנו דעצ דעצ ךלנ

 (3,2,1) :ל הווש א הנתשמה תאז הרוש עוציב ירחא :20 הרוש

 .א לש וכרע תא סיפדמ בשחמה :30 הרוש

 :1 תפסותב םדוקה ךרעל הוושה שדח ךרע לבקמ א :40 הרוש

 א = א + 1

033% 
 שדח םדוק



 תא לבקמ א ,הנושארה םעפב וז הרוש עוציב ירחא

 (3 ,2 ,1) | | :ךרעה

 הריזחמ הדוקפה .1 הדיחימ ךל תרכומ רבכ וז הדוקפ :50 הרוש

 .תינכותב הרושל בשחמה תא

 ...האלה ךכו

 בשחמה התא הייה

 תלנכותה תציר ןמזב א הנתשמה רבועש םילוגלגה רחא בוקעל ידכ

 הנתשמה לש וכרע תא בותכו הרוש הרוש רובע - בשחמה התא הייה

 :האבה תינכותב הרוש לכב א

 20 א1

 350 ץפזא1 א

 40 א=א1

50 60 10 0 

 .62 דומעב 4 הבושתל הוושה ךיתובושת תא קודבל ידכ

 ?ךלש ךסמה לע הצר ןיידע בשחמבש תינכותה

 ?ףוסניא דע רופסל ךישמי אוה םאה - בשחמה תא רוצעת אל םא

 !1035 םוצעה רפסמה דע רופסל לוכי בשחמה !טעמכ

 (םיספא 38 לש "בנז" סע 1 הרפסה)

 תומישמ

 :םלאבה םייונלשה תא בשחמבש תינכותב עצב (.,)
 :םילגוז-יאה םירפסמה קר וספדויש ךכ תינכותה תא הנש +

- - - 7, 5, 3, 1 

 (62 דומעב 5 הבושת)

 5 ,10 ,15 - - - :םירפסמה וספדולש הזכ יוניש עצב <

 :ל 5 הרוש תא הנשת םא הרקי המ ץ

0 10 60 50 

, 

33 
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 י'1000 לוב" :קחשמה תניפ

 וא ךמצע םע ןטק קחשמ קחשל לכות התע הז תדמלש המ תרזעב

 :ךירבח סע

 :האבה תינכותה תא בותכ (.)

5 6 

 10 10678 10, 20 : תתדאצ "00"

1 20 

50 60 70 0 

 .תלנכותה תא ץרה ( ,)

 (אל/ןכ) \ ?ךסמה לע רפוס בשחמה םאה 2

 !הבר תוריהמב ףרה אלל רפוס בשחמה לש וחומ יכ ןל עד

 (30 הרוש ןיבל 20 הרוש ןיב הקספה אלל ץצורתמ בשחמה)

 ?רפוס אוהש ענכתשהל הצור

 .5 הנתשמה לש וכרע תא סיפדהל וילע דוקפו ותציר תא רוצע (.)
 (7 דומע האר ?דציכ רכוז ךניא)

 .הרצענ תינכותהשכ 5 לש וכרע אוה ספדוהש רפסמה

 וכרע תא בוש גצהו בשחמה תא רוצע .תינכותה תא ץרהו רוזח (
 ?םעפה 5 לש וכרע המ .5 לש

 :ומצע קחשמל תעכו

 .1000 רפסמל רשפאה לככ בורק בשחמה תא רוצעל :קחשמה תרטמ

 אוה ןויסינ לכב .תונויסנ 5 לבקמ ורותב דחא לכ :קחשמה תטיש

 .1000-ל עיגה 8-ש בשוח אוה רשאכ התוא רצועו תינכותה תא ץירמ

 .(1000-ל רתויב בורקה רפסמה) .ולש אישה תא רכוז דחא לכ

 !חצינ - 1000-ל רתויב בורקה רפסמל עיגהש למ

 ?קחשל תמייס

 ..האלה רובעו ןורכזהמ תינכותה תא קחמ ((,)



/: 
 .בשחמב תאז קודב (₪)

 הדיח

 ?האבה תלנכותה תא ץלרת רשאכ הרקלי המ

0 10 

 20 50שאפ עת, 1

20 60 30 

 ...תבשחש רחאל

 .המצעמ קספת איהש דע תינכותה תא ץרה

 :עידוהו ץורל קיספה בשחמה יוארכ תלעפ םא

 סטמתע(סא 1א

 ?תאז עידוה אוה עודמ

 .ק לש וכרע תא סיפדהל בשחמה לע דוקפ

 רבסה

 לילצה הבוגל יארחא 500א2-ה תדוקפב ןושארה רפסמה ?כ ,עדוי רבכ התא

 ךרע לבקל לוכי הז רפסמ .(43 דומע 1 הדיחי האר) עימשמ בשחמהש

 הנתשמהש רחאמ .רתויב הובגה לילצה ןבומכ אוהש ,352767 לש ילמליסכמ

 הלה אל בשחמה ,הז רפסממ רתול לודג אוהש ,352800 ךרעה תא לביק תע

 .ךכ לע ךל עידוה ןכא אוהו - 500אע9-ה תדוקפ תא עצבל לגוסמ

 ?אבה הרקמב ךתעדל הרקי המו

 כ 070

 10 50טאע 2, 2

0 20 

0 10 50/60 

 ?תינכותה תא עצבל קיספי בשחמה רשאכ 2 לש ךרעה היהל* ךתעדל המ
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 םיתנכותמ םישקמ

 םה ולא - םיתנכותמה םישקמה לש ףסובנ דומילל שידקנ קרפה םויס תא

 :םישקמה חול לש ילאמשה ודצב םיאצמנה םישקמה 0

 לש האלמ המלישרו ח1כ18 80 דוקפ

 .ךסמה תיתחתב העיפומ םישקמה 0

 :תודוקפה ישקמ לש םדיקפת תא םינשמ

 לכ תא קתקתל תצלאנ ,500אעכ הדוקפה תא בותכל תיצר רשאכ ,הכ דע

 דחא שקמ לע הציחלב םא ,היה* חונ רתוי הברה .תוא רחא תוא הדוקפה

 תיתחתב תועיפומה תודוקפ ןתוא ומכ קוידב הדוקפה לכ תבתכנ התיה

 .ךסמה

 א=/+ תדוקפ

 לש ודיקפת תא תונשל לכות ,שקמ השוריפש ,(לק) אשצ הדוקפה תרזעב

 ןפואב סיפדי בשחמה וילע הציחלבש ,ךכ עת תודוקפה ישקממ דחא

 לשישה ןבלמב עיפומ ךסמה תיתחתב .50שאפ הדוקפה תא ל?טמוטוא

 הדוקפב התוא ףילחנ ובגחנאו תלשומלש הנלא איה הז בלשב ,"עעז 1:"

 .פס0אע

 :עצבל בשחמה לע דוקפ

 אמצ 6, "500אע"

 .אשסצ הדוקפה תא סיפדהל ידכ ע9 שקמב שמתשהל לכות ,בגא

 ?ישישה ןבלמב וישכע עיפומ המ - תאזמפ ץחל

 ךסמה תיתחתבש 6-ה ןבלמב העיפוה 50שאע-ה תדוקפ זא ,בטיה תלעפ םא

 .ק6 שקמ לע ץחל וישכע

 .500אפכ הדוקפה תא ?טמוטוא ןפואב סיפדה בשחמה

 רתוחונ יפל תודוקפה ישקמ 10-מ דחא לכ תא תונשל לכות ןפוא ותואב

 ?ותומדקל ע6 שקמ רוזחל אמח דוקפתש רחאל םאה 2

 !הסג (,)
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 לע ץחלתש וא) ?ותומדקל ע6 שקמ רוזחהל בשחמה תא הבכתש רחאל םאה 9

 .(261-ו 216+06+1 םלשקמה תשולש

 !הסנ (2

 .50טאפ הדוקפה תא סיפדל בשחמה וילע הציחלבש ךכ 7 שקמ תא הנש (;)
 "600אכ |" :הדוקפה ףוסב חוור ףיסותש יוצר :הרעה

 ו

 0 .ותוא סיפדהל חכשת אל ןכו ְל

 לטמוטוא ןפואב סיפדי בשחמה וילע הציחלבש ,ךכ םישקמה דחא תא הנש

 !ךמש תא

 ,(םיחוור ללוכ) םינמיס 15 םומיסכמ טולקל לגוסמ בשחמה !בל םיש

 ןפואב קר ךמש תא סלפדי בשחמה םינמלס 15-מ ךורא ךמש םאש ןכ

 .לקלח

 א =ץ 0-1

 .אשצ 0עע וישכע דוקפ (,,)
 היתחתבש םיתנכותמה םישקמה תמישר תא הבלכ בשחמה בטיה תלעפ םא

 הרקמב הב סיפדהל לכותש ךסמל (25-ה) תפסוג הרוש הפסונו ךסמה

 .ךרוצה

 ?םללעופ םמצע תודוקפה ל?שקמ םאה

 ! הסב = -(

 א=+ סא

 :דוקפת רשאכ הרקי המ עדוי רבכ התא לכ ונמצעל םיראתמ ונא

 אמצ סא

 ! הסב

 ...קרפה םויסל

 תפשב תוגכתב רתויב םיבושחה םיגשומה דחא תא תדמל הז קרפב

 ןאכמ בותכתש תינכות לכב ,השעמל .הנתשמה גשומ תא :584516-ה

 .םינתשמ ועיפולי ךליאו
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 ב קרפ
 תויפוס תואלול

 תא חצפלו תונפל לכונ ,הנתשמה גשומ תא תרכהש רחאל ,וישכע

 :תודוקפה
 30 ע08 א=0 10 7

 70 אפאזד א

 .5 דומעב ,הדיחיה תחיתפב תינועבצה םללילצה תיבכותב ועיפוהש

 -סא-אשאד תואלול

 :תינכותה תא רכוז התא םאה

 10 קפזאצ "ךמש"

0 10 60 20 

 ?1 הדיחימ

 בבותסה בשחמהש ךכל המרג 20 הרושב העיפומה 60 10 הדוקפה

 הלועפ .10 הרוש תא םעפ רחא םעפ עציבו תיפוסנליא האלולב

 .תינכותה תא תרצע רשאכ קר הקספנ וז

 םלמעפ המכ בשחמל ביתכהל לכות ע0%-אפסא1 תוארוהה תרזעב

 :הארוה לכ עצבל

 תינכותב ךמש תא בשחמה םושרי םימעפ המכ שחנל לכות םאה
 ?האבה

 .הללמ לכ ירחא 7 10 208 9-1 70 5 חתוור חכשת לא

 20 281א1 "ךמש"

 50 אטאצ א

 !התוא ץרהו בשחמל תינכותה תא קתעה (,)
 (.ךסמה תא ןכו תמדוק תינכות לכמ ןורכזה תא הקנ ןכ ל"נפל)



 .הזל תחתמ הז םימעפ 5 עיפוה ךמש לכ האור התא

 .םימעפ 8 ךמש תא לפכשי בשחמהש ,ךכ תינכותה תא הנש ( )
 (62 דומעב 6 הבושת)

 :םכסנ

 לוכי התא ע05-אשאז תודוקפה דמצ םע תינכות בתוכ התא רשאכ

 ןיב תובותכה תורושה תא עצבמ בשחמהש םימעפה רפסמב טולשל

 .הז תודוקפ דמצ

 10 ע08 א=1 10 0 :לשמל

0)  249%34490%9%%3 

 50 אטאז א

 ?47-ו 30 ,20 תורוש תא בשחמה עצבי םימעפ המכ

 (62 דומעב 7 הבושח)

 המישמ

 ךרואל 4 העבש םושרתש תיגכות בותכ .א

 :ךסמה זכרמב ןוסכלא

 (ק0ת-אמא1ַד-ב שמתשה)

 (63 דומעב 8 הבושת)

 :ךסמה לע תאזכ הרוצב םימעפ 5 ךמש תא םושרתש תינכות בותכ .ב (,;)

 (ת08-אשא1-ב שמתשה ,בוש)

 (65 דומעב 9 הבושת)
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 האלול הנתשמ

 :האלה רובעו תינכותה תא קחמ

 :תאזה תינכותה עצבת המ

 פ 1

 10 ע08 א=1 20 9

 20 ץפזאז א

 20 א=א+1

 40 אטאז א

 50 קאזאלצ "50ע" 650 = ףוס)

 .התוא ץרהו תינכותה תא קתעה - תבשחש רחאל

 בותכלו התע הז וגבתכש תלנכותה תא רצקל ןתינ תמאה ןעמל

 :ךכ התוא
 10 ע08 א<1 10

 :ןייגעמ רבדל בל םיש

 20 ץפזאז א

 30 אמאז א

 40 ץאזאצד "509"

 !30 הרושבו 10 הרושב םג עיפומ ,20 הרושב עיפומה א הנתשמה

 רחא בוקענ א הנתשמל הרוק רשא תא ןיבהל ךל רוזעל ידכ

 :הרוש רחא הרוש תינכותה עוציב

 תא

 10 ע08 א=1 20 0

 20 עתתזאז א

 30 אטאז א
 א םא
 לוד ג
 20-מ

 ךשמה
 הרושל

240 
 40 ץגעאד "07"

 א הנתשמל ןת :בשחמל רמאנ וז הרושב

 ול השרת לאו (ע08 א<-1) 1-מ ליחתהל

 (10 20) 20 תא רובעל

 א לש וכרע תא סיפדהל בשחמל רמאנ ןאכ

 א הנתשמה תא לידגהל הדוקפ לבקמ בשחמה

 רבכ א םא - לבא .10 הרושל רוזחלו 1-ב

 אל בשחמה - 21-ל עיגהו 20 תא רבע

 - האלה ךישמי אלא 10 הרושל רוזחל

 !40 הרושל



 הנתשמה יכרע תא בותכו בשחמה התא הייה :תנבה םא ךמצע קודב לש
 :םיקילרה תומוקמב א

 אסא

 צ
 10 ק05 א=1 170 3 --- - א= א= א= א=

 20 ץתזאז א ₪ == אפ אס הש מפ עמ מפ = = = =

 30 אמא+ א --------  = = = ן1ן=

 40 ץתפזאד "07" ו : ,
 ִ צ צ | ָץ

 ?ףוס ?ףוס ?ףוס ?ףוס

 ."ףוס" סיפדמ בשחמכ התא יתמ ,םג טלחה

 (65 דומעב 10 הבושת)

 :בשחמה לש ונורכזב תאצמנה תינכותל רוזחנ

 :ל 1/ הרוש תא הנשנ םא הרקי המ ')
 10 ע08 א-5 10 0

 . | דע | מ רופסת תינכותה

 .תקדצ סא הארו הסנ

 ?3/ הרוש תא ?רמגל קחמת םא הרקי המ ץ
 .התוא ץרהו תינכותה ןמ 30 הרוש תא קחמ (2

 :עידומ בשחמה

 קס08 חנעטסשצ אחאל 1א 0

 אמא תארוה תינכותב ןיאש רחאמ 10 הרוש תא עצבל בריס בשחמה

 .10 הרושל הרזחב בשחמה תא ריזחתש

 .ןורכזה ןמ תינכותה תא קחמ (,)

 :האבה תלינכותה השעת המ 2

 10 ע05 א=0 10 5

 20 עתזא1 א*א

 30 אפאצ א

 !בשחמה לע ךמצע קודבתש ינפל בושח
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₪0( ₪ 

 המישמ

 2 םימעפ עבש טטרשל ךממ ונשקיב הב רשא המישמה תא רכוז

 (19 דומע האר) ?ןוסכלאב

 לכות ,האלולה הנתשמ לש ומויק לע עדוי התא רשאכ ,וישכע

 !הסנ .תאז תינכות רצקל

 (65 דומעב 11 הבושתח)

 הייהשה תאלול
 ע08-אטא1 תודוקפה דמצ ןיב תורוש ללכ ןיא רשאכ הרוק המ

 :האלולה תא תורצויה

 (הלחתה - תילגנאב 5148צ) 17 קתזאד "פז"

 20 ע08 1-1 10 0

 0 אטאצ 1

 (ףוס - תילגנאב םאפ) 40 עפתנאצ "עאע"

 ?30-ו 20 תורוש לש ןדיקפת המ ?וז תינכות השוע המ

 ...תבשחש רחאל

 .תאזה תלנכותה תא סנכהו ןורכזה תא הקנ

 תעפוה ןיב ןמזה תא םיינש לפ לידגהל לדכ תושעל ךילע המ

 ?םאפ-ה ןיבל ךסמה לע 51491-ה
 (65 דומעב 12 הבושת)

 .הייהשה רצל 30-ו 20 תורושה דמצ

 אוהו ,האלולב אצמנ אוה 30-ו 20 תורושל עיגמ בשחמה רשאכ

 ליחתמ א הנתשמה) .םלמעפ (100/ ,100 ,10)  התוא עצבמ

 (.האלולה ןמ אצוי בשחמה 1000-מ לודג א רשאכ קרו 1-מ

 .הילהשה רצוי האלולב םיבוביס 1000 בשחמה עציב ובש ןמזה

 - האלולב םיבובלס רתוי עצבמ בשחמהש לככש ,ןכל ,ןבומ

 .רתוי הכורא היליהשהה

 רשאכ ."ןמז-קספ" גישהל ?דכ תלבוקמה הטישה תאז תמאה ןעמל

 יאדכ ןמז קספ גישהל ידכ ע092-אמא1-ה תודוקפ תא םינתוכ

 .הרוש התואב וז רחא וזב ןתוא בותכל



 :אבה ןפואב

 20 קסת 0=71 10 1000 : אפאד 7
 \---------אע 0 7

1 2 

 הדוקפ תא עצבל רבוע אוה הרושב 1 הדוקפ תא רמוג בשחמה רשאכ

 !םימעפ 1000 רזוח ןכו 1 הדוקפל רזוח ןכמ רחאלו 2

 .האבה הרושל ךישמי בשחמה (1000-מ לודג 7) 1 > 1000 רשאכ קר

 .20 הרוש ךותל סנכות 30 הרושש ךכ תינכותה תא הנש (

 .האצות התוא תלבקתמ יכ הארו תינכותה תא ץרה

 (?530 הרוש תא קוחמל תרכז םאה)

 הפייעה תינכותה

 5 48 :האבה תינכותב ןנובתה

 10 קפזאד א;

 20 עס8 1-1 70 א * א : אסאד 7
 ן

 30 א=א1 יי"

20 10 60 40 

 ?"הפילעה תלנכותה" וז תינכותל ונארק עודמ

 .ךמצעב קודבו תינכותה תא ץרה

 (65 דומעב 13 הבושתל הנפ ?ןיבמ ןנילא)

 םיעבצ תגיגח

 עבצ דעו 0 רוחשמ םיעבצב ךסמה לכ תא עבצת רשא תינכות הנב

 .(15) ןבל

 ??דמ רהמ םיפלחתמ םיעבצה

 .הלהשה רוציתש הרוש ףסוה

 .הלחתהה ןמ ליחתמ בשחמה - ?םיעבצה ורמגנ

 (64 דומעב 14 הבושת)

 םיללושה תא עבצל בשחמהש ,ךכ תינכותב הרוש הנש וישכע ל

 דע 0-מ םילוע ךסמה ?עבצש ןמזב 0-ל דע 15-מ םידרויה םיעבצב

5. 

 .64(6 דומעב 15 הבושת)
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 ?לדגו ךלוה והבוגש לילצ עימשי בשחמהש ידכ תושעל ך?לע המ

 (64 דומעב 16 הבושת)

 ?והשמ ךל הרילכזמ ךסמה לע תלבקתמה האצותה םאה

 העיפוהש וזל המודה תלנכות תחתיפ השעמל יכ ךל עד ,ןכבו

 .5 דומעב הדיחיה תליחתב

 :םכסנ

 ב. :50 הרושה <

0( 10 60 50 

 תודוקפה תא עצבמו רזוח בשחמה תיפוסניא האלול תרצול

 .הלבגה אלל םעפ רחא םעפ 50-ו 10 תורושה ןיב

 :50-ו 10 תורושה <

 10 קץספ א=1 10 0

 50 אטאז א

 תודוקפה תא עצבמו רזוח בשחמה תיפוס האלול תורצוי

 .10 הרושב םושרש םלמעפה רפסמכ

 .האלול הנתשמ ארקנ תיפוסה האלולב א הנתשמה +

 !הלא םיגשומב בחרנ שומיש השענ דומילה תדיחי ךשמהב



 ג קרפ
 ילטיגיד ןועש תינב

 אובמ

 לוכי התא ,ע08-אמאצד האלולה תודוקפ תא תנבהש רחאל ,וישכע

 .ילטיגיד ןועש ךלש בשחמב תונבל

 .והשלכ ילטיגיד ןועש ךתיבב יוצמ יכ ונמצעל םיראתמ ונא

 ןועש הנוב התאש ןמזב ךדיל היהי הזכ ןועשש דואמ יוצר

 .בשחמב ילטיגיד

 תוינשה תריפס

 :לילטלגילדה ןועשה לש תולנשה תגצה תיינבב זכרתנ הליחת

 תא תוגיצמה תורפסה לע,ךדילש ילטיגידה ןועשב ןנובתה

 :הנעו,תוינשה

 .(1 ,0) -מ תוינשה תא רופסל ליחתמ ןועשה

 .(אל/ןכ) ?הקדה ףוסב 60 רפסמה םג עיפומ םאה

 סוקמב זאו .59 דע עיגמו 0-מ ליחתמ ןועשה יכ האור התא

 .הלחתהה ןמ ליחתמו 0 םשורו רזוח אוה 60 םושרל

 תינכותה תא הנבנ ךסמה לע תוינש סיפדהל בשחמל םורגל ידכ

 :םיבלשב

 םיפלחתמה םירפסמ ,ךרעב ךסמה זכרמב ,סיפדתש תינכות בותכ

 .(40 ךסמ בחורב תינכותה תא בותכ) .59 דע 0-מ 1

 .דואמ הלודג תוריהמב םיפלחתמ ךסמה לע םיעיפומה םירפסמה

 .תינכותה ךותל הייהשה תאלול סנכה

 (64 דומעב 17 הבושת)

 רופסלו רוזחל בשחמל םורגתש תינכותל הדוקפ ףסוה ינש בלשב

 .59-ל עילגמ אוהש םעפ לכ 0-מ

 (64 דומעב 18 הבושח)
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 יתימא תוינש בצקל ןועשה תסנכה

 (רתוי ?טיא ,רתוי ריהמ) ךסמה לע םירפסמה תעפוה בצק םאה

 ?ללטלגידה ןועשה לש הזמ

 ?תוינש לש בצקל ומיאתהל תנמ לע סינכהל ךילע הייהשה וזיא

 ץ0א 7-1 70? : אעאצד 1

 בצקל עיגת רשא דע ילטיגיד ןועש תרזעב םייוסינ המכ עצב

 .ילטיגידה ןועשב תוינשה לש הזל רתויב בורקה
 (64 דומעב 19 הבושחתח)

 תוקדה תריפסל הנפנ

 םילשמ ילטיגידה ןועשה רשאכ הרוק המ :ילטיגיד ןועשב ןנובתה

 ?המלש הקד רופסל

 .1-ב תצפוק תוקדה תרפיס הז הרקמב

 םג רופסל ןועשהש ,ךכ תומלאתמ תודוקפ תינכותל ףיסוהל ךילע

 .תוקד

 (.תינכותל המיאתמ ?08-אמא]ז תאלול ףיסוהל ךילע :זמר)

 :ךכ הארי ךסמהש ךכל גאד ,ןועשה תלעפה עגרב :הרעה

0 : 0 
 ו ו

 (64 דומעב 20 הבושת) תוקד תוינש

 הינשה ךותב תחא תואלול תליתש

 :ונלש תינכותב ןנובתנו עגרל רוצענ אוב

 :ק08-אשאצ תואלול 3 ןנשי תינכותב

0% 0 6 6 0 9 

 קץ08 00=5 ...

 תאלול תאלול תאלול
 תוקד - הייהשה ו

 --אפא1 5

 א:א1ז עפ

 ת?ינכותב תואלול לש בר רפסמב שמתשהל ןתינ יכ האור התא

 .הינשה ךותב תחאה "תולותשה"



 ץ08-אמאצ תואלול שי הבש תינכות עצבל לגוסמ בשחמה םאה

 :וז ומכ תובלטצמ
 ק08 5= ...

 ק08 א= ....

 אמא1 5

 (64 דומעב 21 הבושת) אטאז א

 המישמ

 !תועש םג ול ףסוה - ןועשה ךל סאמנ אל ןיידע םא

 (?ךיראת םג ילואו)

 בשחמה לש הביתכ רוציק
 :אמאך ירחא הנתשמה םסש תא בותכל ונגהנ הכ דע

 אמאַד 5 :אמגודל

 סש אלל םג אמא1-ה תדוקפ תא לבקל ןכומ בשחמה ,תמאה ןעמל

 :הנתשמה

 קס8 ך=1 10 785 : אפאצ

 :תואלול ךותב ץורל וילע רשאכ ,לבלבתל בשחמהש הנכס ןיא םאה

 ע08 עפ

 ע08 5

 ?המ לש אחאצ + אמאז

 ?המ לש אעאד + אמאז

 !גאדת לא

 ךניא םא םג ,ןכלו .תובלטצמ תואלול תונבל רוסאש ונרמא רבכ

 :תנווכתה המל עדוי בשחמה ,אמא1 תדוקפב הנתשמה םש תא בתוכ

 לטמוטוא ןפואב ךדשמ בשחמה ק08 כ =

 םלילמינפה אמא1-הו ק08-ה תא ק08 5 =

 ..האלה ןכו רתויב /
 אטאצ

 אמאז

 תומוקמב אמאצ תדוקפב הנתשמה םש תא בותכו לצעתת לא:הצלמה

 .לבלבתהל לולע התא םהב



) 2 

 ילטיגיד ןועש שי בשחמל םג
 ?העשה המו ךיראתה המ ךתוא לאש אוה בשחמה תא תקלדהשכ ,םאה

 .בשחמה לש 205-ב שמתשמ ךגיאש ןמיס - תילללש ךתבושת םא

 רבכ יכ םיצילממ ונאו ,הז אשונ דומלילל הלוכ תשדקומ 4 הדיחל

 .4 הדיחלב ןושארה קרפה תא תוחפל דמלתו ץופקת הז בלשב

 ןועש לבקל ךל רשפאי בשחמה יכ ךל עד - תיבויח ךתבושת םא

 דידי :הארוהה תרזעב תאזו קיודמ ילטיגיד

 :האבה תינכותה תא בותכ

8 1 

 20 100678 10, 15 : עפצאעצ 5

10 30/60 

 וב עגרהמ ףלחש ןמזה תא ןייצמה ילטלגיד ןועש לבקתמ ךסמה זכרמב

 .בשחמה תא תקלדה

 .בשחמה תצליר תא רוצע

 ?הרצעב תינכותהשכ םג דובעל ךישממ ימיגפה ןועשה םאה

 ץחל ךכ ידכ ךותו ךסמה לע תוגצומה תורפסב ןגובתה תאז קודבל ידכ

 .(00א1) הרצענ איה וב הדוקנהמ תיגכותה ץירהל ידכ ע5 שקמ לע

 !ןמזה לכ דבוע ימיבפה ןועשהש ,הנקסמל תעגה לכ םיווקמ ונא

 ןועשה תא םיספאמ
 5 דעה = "00:00:00" הדרושה תא ףסוה (.,)

- 

/: 

 .תינכותה תא ץרהו

 .ןועשה תא תספאמ 5 הרוש לכ האור התא

 ?תיתלמאה העשל למלנפה ןועשה תא ןווכת דציכ



 ד קרפ
 הנמזה יפל םיחיטש

 לופכש תומישמ
 :לופכש תומישמ המכב קרפה תא לליחתנ

 .םימעפ 10 % ןמיסה תא לפכשתש תינכות בותכ

 :תואבה תוצבכשמב

 (0)7 דומע 1 הדיחיב תאצמנ ךסמה לש האלמ תשר)

| 5 

 עיפוהל ךירצ אל תינכותב

 .דחא ל ןמיסמ רתויל

 ?זמרל קוקז

 :האבה תינכותה תא םלשה ( )

68 5 

 1/7 עסת = 70

 20 10678 2, : תתזאצ "א"

 30 אעא1

 (64 דומעב 22 הבושת)

 .הליהשה תאלול סינכתט יאדכ ילוא ?ידמ רהמ הצר תינכותה םא

 .תינכותה תא ץרה ()

 / תא לפכשתש המוד תינכות בותכ 2

 :האבה םירלודה תדומע

 (צ :ךלש הנתשמל ארק)

 (65 דומעב 23 הבושת)



 :םירלוד לש חיטש

 :םילרלוד לש (עוביר) "חלטש" רוציתש תינכות בותכל ךילע וישכע

4498 257 2 | 

 דדדדרדדדךדדדר- :רוכז
 ב ו (שמפמ=== ₪ קר רתומ תינכותב + ,הטאהאהפקהקהטהממה

 :1 זמר

 הרושה תא לפכשת הליחת רשא ,תינכות בותכל םיצור ונא

 היינשה הרושל רובעת ןכמ רחאלו ,םירלודה לש הנוילעה

 םילשת איהש דע האלה ךכו .הלחתהמ התוא םושרל ליחתתו

 .שקובמה תורושה רפסמ תא בותכתו

 שולשב םירלודה תא הליפכמ תינכותה דציכ םיגדמ אבה רויאה

 הלחתה -5 5 5 5 5 5 5 5 5 :תונושארה תורושה

55 5 9 9 5 9% | 

 | = ו - ך

 אילה הרוש המילשמ איהש םעפ לכש ,ךכ תינכותה תא בותכת דציכ

 ?םירלוד לפכשל בוש ליחתתו האבה הרושל ,?טמוטוא ןפואב ,ץופקת

 תא בותכל לוכי התא ילוא וז הלאש לע תונעל עדוי התא םא

 .2 זמרל ךןישמהל ילב וישכע הסנ ?תינכותה

 :2 זמר

 1 5 :תודוקפ ל?תש תורסח האבה תינכותב

-? 20 

 350 ע08 א=3 10 2

 40 10678 צ, א : קתפזאד "כ"

 50 אטאד א

-? 6 

 .תשקובמה תינכותה תא לבקת ןוכנ ןתוא םילשת םא
 (65 דומעב 24 הבושת)



 .5א5 לדוגב היהי חיטשהש ,הלאכ םייוניש תינכותב סנכה (,,)
 .תודומע 15-ו תורוש 15 לש חיטש ספדויש ,ןכ תינכותה תא הנש (,)

- 

 ,תינכותב תומוקמ ?ינשב םייוניש עצבל ץלאנ התאש יאדול בורק

 :עובירה לדוג תא תונשל הצור התאש םעפ לכב

 המישמ

 ךרטצת ,ח?יטשה לדוג תא תונשל ידכש ,ךכ תלינכותה תא הנש

 !תינכותב דחא םוקמב קר רפסמ תונשל

 (ףסונ הנתשמב שמתשהל ךירצ התא :זמר)

 .65 דומעב 25 הבושתל הנפתש ינפל םיגבה לע רבגתה

 תינכותה תא םיללכשמ

 הזלאב חילטשה רויצ ?ינפל ךתוא לאשי בשחמהש םיניינועמ ונא

 .ןינועמ התא חיטש לדוג

 :השדח הדיקפ דומלל ןילע ךכ םשל

 :תינכותל סנכַה-(טּוְניִא) ואפטד

 חוור :12 הרוש תא ףסוה ()

 12 1אקטצ 1

 חיטשה לדוג תא עבקש הנתשמה םש תא 30-ו 20 תורושב ,הנשו

 .הזכ אל אוה םא 1-ל

 .תינכותה תא ץרה

 ? :הלאש ןמיס עיפומ ךסמה לע

 . .הנתשמל היהיש הצור התא ךרע הזיא ךתוא לאוש בשחמה וישכע

 .(זאטטד 1)

 .םאדמא חכשת לאו (עובירה לדוג) רפסמה תא שקה

 !תרחבש הדלמב קוידב חיטש טטרש בשחמה

 ?רבדה הרק דציכ

1 



 ךסמה לע גיצה ,רצענ אוה 12 1אקטצ 2 :הרושל עיגה בשחמה רשאכ

 ./ הנתשמה לש ךרעה תא ול סינכתש הכיחו ,הלאש-ןמיס

 הנתשמה יכ ונורכזב רמוש אוה םאדפא תצחלו ,רפסמ תסנכהש רחאל

 .תינכותה עוציבב ךישממ אוהו הז רפסמל הווש 1

 תסנכהש רפסמל הווש אוה ,1 הנתשמה עיפומ וב תינכותב םוקמ לכב

 .1אקט1-ב

 המישמ

 לאשי בשחמה ,חיטש לכ תספדה לש םויסבש ,ךכ תינכותה תא הנש

 תא הצור התא וב לדוגה המ תפסונ םעפ ,יטמוטוא ןפואב ,ןתוא

 .ריוצ רבכש םדוקה חיטשה תא קוחמל ילב - תאז לכ .אבה חיטשה

 םדוקה חיטשהש ךכל גאד ,1 לש וכרע תא תסנכהש רחאלש ,ןבומכ

 עיפומ בושו) .יוצרה לדוגב שדח חיטש ספדוי ומוקמבו קחמייל

 .(ךסמה לע 1אקט1-ה לש הלאש-ןמליס

 (65 דומעב 26 הבושת)

 !םיהדמ לולכש
 הנבי אוהש הצור התא ןמיס הזיאמ ךתוא לאשי םג בשחמהש הצור

 (9 םוקמב) ?חיטשה תא

 :תלנכותב םיאבה םייונישה תא סנכה

 :תפסונ 1א2ע01 תרוש םושר +

 14 זאפטצ 5%

 .4%-ל "%"-ה תא 4/ הרושב ףלחהו +

 .(תואכרמ אלל)

 .תינכותה תא ץרה תופסותה תסנכה רחאל (.)
 .חלטשה לדוגל ךתוא לאוש בשחמה :ךסמה לע עיפומ הלאש ןמיס

 .םא7זמת ץחלו לדוגב רחב



 ןמיס הזיאמ תעדל הצור בשחמה - הלאש-ןמיס דוע עיפומ וישכע

 - סאדאת בוש ץחלו והשלכ ןמיס רחב .עובירה תא תונבל

 !וילע תדקפש הרוצבו לדוגב חיטש טטרשמ עמשוממה

 :תלנכותה םע ךתאנהל קחש - טרופמ רבסהל סנכנש ינפל (.)

 .סינוש חיטש-ילדג סנכה +

 .רחא ןמיס םעפ לכב סנכה <

 ..םייפרג םינמיס םג סנכה <

 :טרופמ רתוי רבסהל רובענ ?תינהבנ

 תזורחמ הנתשמ
 :תסנכהש רפסמה תא טלקש 2 הנתשמ שי 12 הרושב

 12 זאפטצ 1

 שדח גוסמ הנתשמ עיפומ ,תאז תמועל ,(40 הרושבו) 14 הרושב

 :תזורחמ הנתשמ ארקנה

 14 זאפטצ

 ?תזורחמ יהמ

 ןהש תעדל ילבמ ,תוזורחמב רבעב תשמתשה רבכ ,תמאה ןעמל 2

 :"תוזורחמ"

 קץמזאצ "2+5" | :האבה הדוקפב בשחמה עצבמ המ

 המ לכ תא קיתעמ טושפ אלא ןובשחה תלועפ תא עצבמ וניא בשחמה

 .תואכרמה ךותב בותכש

 :תזורחמכ בשחי תואכרמ ךותב םישתש רבד לכ | :רוכז

 "תזורחמ"

 :האבה הדוקפב וג

 קפדאצד "7*4=" ; 497

 ?ינובשח יוטיב אוה קלח הזיאו תזורחמ אוה קלח הזיא

 (65 דומעב 27 הבושת)

 :תואבה תוזורחמהמ תחא לכ תבכרומ םינמיס המכמ ל

 ד מאיי

 ''א 25 / 7 /\"

 (65 דומעב 28 הבושת)

33 



 האבה תזורחמה תא סיפדי בשחמהש הצרת םא הרקי המו 1

"246510" 

 :וילע תדקפ תועטבו

 ץקפזא*פ 0

 .0 ךרעה תא םשרו ירפסמ הנתשמ לש םשכ תאז ןיבה בשחמהש ןבומכ

 ?תזורחמ הנתשמ והמו

 -הנתשמ והמ ןיבהל ךילע השקל אל ,ירפסמ-הנתשמ והמ תנבה םא

 :תזורחמ

 :בשחמב בותכ

 תינכותה תא קחמת לא) 1871 עפ = "אשת"

 (ןורכזב הנשיש

 :דוקפת םא הרקי המ 0
 קץפזאצ 6%

 ?האצותה תא ריבסת דציכ .הסב

 :םיירפסמ םינתשמ םע בשחמב הרוקש המל דואמ המוד ךילהתה

 אשתי דחאל ארק בשחמה
 ל :ונורכזבש םיאתה

 תא וכותל סינכהו

 "א05" תזורחמה

| ]| 0% 
 קיתעה ,5ֶפ ארקנה אתה תא אצמ בשחמה 781א1 פל תדקפ רשאכ

 .ךסמה לע התוא סיפדהו תזורחמה תא וכותמ

 םשצ 5% = 5 | :בותכת םא ,ךתעדל ,הרקי המ

 .תקדצ םא חכוויתו הסנ

 םשה ןיב המאתה ןיא :רמולכ - 1צעא א15%4101 ךל עידוה בשחמה

 סינכהל תיסינש המ ןיבל (יתזורחמ הנתשמ - 5%) ןורכזב אתה לש

 .(ירפסמ ךןרע - 5) וכותל

 !הסנ ?181 3% = "5" לבקי בשחמה םאה
 .(187 5"=2" לשמל) ירפסמ הנתשמ לש אתל תזורחמ סינכהל הסנ



08 

/: 

 :תאזכש תינכות השעת המ

 500 אפ = "ךמש"

 510 ק08 א<1 710 0

 520 ץתזאד 5

 530 אטאד

 רבכ תאצמנה תינכותה תא קחמת לא קדוצ התא םא קודבל ידכ

 !ןורכזב

 חוור חכשת לא) עאצשת ץחלו תסא 500 בותכ ,תינכותה תא קתעה

 לכות ךכו ,ךליאו 50/0 הרושמ "ץורל" ליחתי בשחמה .(50א ירחא

 .הלעמל הבותכה הנטקה תינכותה יבגל תקדצ םא קודבל

 ס5ו םד= - תינכותהמ תורוש רפסמ תקיחמ

 :בשחמה לע דוקפ תאז תושעל ידכ

 (תמַזַדמ-ל רוציק של) עמדמ 9

 תא ונורכזמ ?טמוטוא ןפואב קחומ בשחמה םאצפא לע תצחלש רחאל

 .5350 ןיבל 500 ןיבש תורושה לכ

 .חכוויתו תינכותה תא גצה

 תזורחמ ינתשמ לש תומש

 יבגל םג םינוכנ םיירפסמ םינתשמ לש תומש לע םילחה םיללכה

 :תזורחמ-ינתשמ

 .תילגנא תואב ליחתהל בייח םשה <

 .ןנוצרכ תורפסו תויתוא אובל תולוכי וז תוא ירחא <

 :לבא

 !8 ןמיסב דימת םייתסהל בייח תזורחמ הנתשמ לש םש

 הזיאו םייקוח הזיא - תזורחמ ינתשמ לש םיאבה תומשה ךותמ

 :לבקל אל כשחמה

 בכ, 239, 443%, 23, 09%, 6%

 (65 דומעב 29 הבושתח)



 הקירה תזורחמה

 אלש ירפסמ הנתשמ סיפדהל בשחמהמ תשקיב רשאכ הרק המ רכוז

 ?וכרע תא ןכל םדוק תרדגה

 .0 סיפדה טושפ אוה

 ?רדגוה אלש תזורחמ הנתשמ לע בשחמה ביגי ךיאו

 :בשחמה לע דוקפת רשאכ ךסמה לע עיפוי המ שחנ '%)
 קפזאצ "ג" ; 2א% ; "פ"

8 = 

₪ 

 ..שחנל תיסינש רחאל

 .(םאַדִפִת ץחלו) תפדאע "ג" ; 2% ; "5" בותכ (;)

 ובסה

 ךרע לכ לביק אל) ןיידע רדגוה אלש יתזורחמ-הנתשמ אוה 2;אָפ

 רע יתזורחמ הנתשמל ןתונ אל התא רשאכ - הזכ הרקמב .(סדוק

 :הקירה תזורחמה לש ךרעה תא לבקמ אוה - והשלכ

 25 = וו

 - תואכרמה ןיב םולכ הליכמ הניאש תזורחמ איה הקיר תזורחמ

 .(( אל יאדובו) חוור אל וליפא

 :ונלש תינכותל הרזחו

 דחא םע עובירה תא טטרשי בשחמהש וניצר ונלש תינכותב

 .תיפרג הרוצ וא רפסמ ,תוא - םינמיסהמ

 .4% תזורחמ הנתשמב ונשמתשה ךכ םשל



( 

 :הרושל עיגה בשחמה רשאכ

 14 זאסטשע

 הצור התא המל ול דיגתש הכחמו ךסמה לע הלאש-ןמיס גיצמ אוה

 .הווש היהי 4% תזורחמה הנתשמש

 בשחמה - תואכרמ סושרל ,הז הרקמב ,ךירצ ךניא :בל םיש
 (?עדוי אוה ךיא) .תזורחמ טולקל וילע יכ עדול

 בשחמה ,(ןבומכ ,עאזמפ םע) םינמיסה דחא לע תשקהש דחאל

 .תשקהש ןמיסל הווש 49 תזורחמה הנתשמ כ עדויל

 הרושל עיגמ אוהש םעפ לכב

 40... : קתזאד 6

 .1אקטצ 4%-ל תקתקתש ןמיסה תא סיפדמ אוה

 2 תב תזורחמל הווש היהי 49 תזורחמה הנתשמ םא הרקי המ

 (49 = "85" :לשמל) ?םינמיס

 ! הסנ

 ואקטד-ל תורתוכ
 :1אקט1 תודוקפ סע תורוש יתש וישכע שי ךלש תינכותל

 .ע ירפסמה הנתשמה רובע *

 .8אֶפ יתזורחמה הנתשמה רובע <

 .םיהז םה גיצמ בשחמהש הלאשה-ינמיס יכ ,בל יאדוב תמש

 בשחמל תורוהל רשפא 1אקט1-ה ינש ןיב לבלבתהל אל ידכ

 ךכו ,גיצמ אוהש הלאש-ןמיס לכל תדחוימ תרתוכ סיפדהל

 .הכחמ אוה ןותנ הזיאל קוידב עדנ

 :אמגוד הנה

 :12 הרוש תא הנש

 12  זאעטצ "=" : 2<--- 2 ראשנ הנתשמה

 איה תרתוכה הכשת לא

 תזורחמ



 .תינכותה תא ץרה (;)
 1 ₪ 1 :לבקתמ וישכע

 .הכחמ בשחמה הנתשמ הזיאל קוידב עדוי התאו

 .תינכותה תציר תא רוצע (.)
 .לנשה 1אקעשט1-ל םג תרתוכ סנכה וישכע

 :אמגודל

 14 זאפטד "51אאא=" ; 5

 :הרעה

 - לכ בל תמש יאדו
 קתזא" "2+5=" 5

 -ל ןיטולחל ההז

 קתַזאַד "2+5=" ; 5

 קיספ-הדוקנה תא טימשהל רשפא רמולכ

 - לבא
 .1אקט1צ-ה לש תרתוכה ןמ קיספ-הדוקנה תא טימשהל רשפא יא

 - לשמל הסנ (2

 14 זאקפטעצ "5גא=" 5%

 ,ץרהו (ש

 ח:טטאו

 .ךסמה לע תחתיפש תינכותה תא גצה

 ,20-ל 10 הרוש ןיב תושדח תורוש רפסמ תלתשש ללגב יכ האור התא

 תורוש לותשל םוקמ היהי אל טושפ ךשמהבש ןכתלו ,"תופופצ" ןה

 .תופסונ

 תורושה לכ תא ?יטמוטוא ןפואב רפסמל ךל רשפאמ בשחמה

 :תמאסא הדוקפה תרזעב ,שדחמ

 .תמאזת) הדוקפה תא עצבל בשחמה לע דוקפ 62

 .תינכותה תא תפסונ םעפ גצה תאזמת ץחלתש רחאל (,)



 .הינשהמ תחא 10 לש תוציפקב שדחמ תורושה תא רפסימ בשחמה

 .60 10-ה תדוקפ העיפומ הב הרושל בל םיש

 .(20 ,12) בשחמה וישכע הנפומ הרוש וזיאל ל

 הנקסמ
 לרפסמ תא תיטמוטוא הנשמ אוה ,תעאסא-ה תדוקפ תא עצבמ בשחמה רשאכ

 .60 10-ה תודוקפב םיעיפומה תורושה

 ךפה 60 10 12 םג ןכל ,20-ל 12 הרוש תא הנלש אוה ונלש הרקמב

 .60 70 20 :ל

 ךאקסשל-ה תוארוה יתש תא סיפדי בשחמהש ךכ תינכותל תורוש ףסוה

 ..."חיטש"ל תחתמ אלו ,ךסמה לש ןולילעה וקלחב

 (65 דומעב 30 הבושת)

 ? תמי יס

 .תלגכותה תא שדחמ רפסמל בשחמה לע דוקפ

 ...םויסל

 .ךסמה לע תחתיפש תינכותה תא גצה (.,)
 .תבכרומ יד איה תחתלפש תינכותה הז בלשב רבכ ?כ האור התא

 לנשב שמתשהל תדמל האלולה גשומבו הנתשמה גשומב שומיש ךות

 :םישדח םיבושח םיגשומ

 1אקס1צ-ה +

 .תזורחמה הנתשמ <



 ה קרפ
 םיטובור לופכש

 5 ק"ב שומש

 :0 ךסמב םירלוד 5 לפכשת רשא תינכות בותכל של

 | 3 8 5 6 7 8 9ו0 ו2 ו8 ו6 8

 ןממממפמפמממפממממממממ
 םממממממ

5 - 
 5 1 ירי ריו

 :תאז השעת איהש ?דכ האבה תינכותה תא םלשה ( )

 5  חזכעמ 40 : 68

 10 א =

 20 ע0ת א<-1 70

: ,10075 30 

 55 קסת 1=1 10 200 : אפסאצ 1

 40%א<00 00+

 50 אפאז א

 .התוא ץרהו בשחמל תינכותה תא סנכה (2

 (65 דומעב 31 הבושח)

 תינכותה רוציק

 הארוהה תרזעב תינכותה תא יתועמשמ ןפואב רצקל ןתינ

 .דעצ - השוריפש (8ָטֶס) דק



 :תינכותה לבקתתש, ןפואב ןורכזב תאצמנה תינכותה תא הנש (ן,)

0-5 0 

  40 : 6מדכזח  5

 20 קס08 א-2 10 18 5792פ 4

 30 100278 4, א : קפדאצ "ָפ"

 55 ע08 1<7 10 200 :

 40 אטאצ א

 !הוור ךירצ 5182 לרחא םג :בל םליש

 ?תמדוקה תינכותב ומכ האצות התוא תלביק םאה .תינכותה תא ץרה

 ?51782 2-ל 510 4 תא הנשת םא ךתעדל הרקלי המ

 .תקדצ םא הארו יונישה תא סנכה

 עיפומה הנתשמה תא תונשל בשחמל הארוה תנתונ 5107 תפסוה

 לרחא םושרה רפסמל םאתהב (םידעצ) "תוציפקב" ק05-אטאץ-ב

 . ב םעפ לכ לודגל האלולה הנתשמ לע יכ בשחמל רמוא 5102 4

 . ב םעפ לכ לודגל האלולה הנתשמ לע יכ בשחמל רמוא 9192 2

 ל לש תורוש 3 סיפדת איהש ךכ תינכותל תורוש יתש דוע ףסוה

 :ךכ .הרושל הרוש ןיב תוקיר תורוש יתש לש םיחוורב

| 23 4 5 6 7 8 9910 12 14 16 |18 0 
4-74 

 (66 דומעב 32 הבושת)

21 



 ..האלה רובעו תינכותה תא קחמ

 :האבה תינכותה השעת המ ₪

 10 קסת א-1 10 40 57072 5

 20 ץפזאז א

 30 אמפא א

 .ךמצע קודבו תינכותה תא ץרה - תבשחש רחאל

 )( = :האבה תינכותב ךתעדל הרקי המו

 10 ץסת א-100 710 0 570 0

 20 ץפזאז א ]
 30 אפאד א (סונלמה ןמיסל בל םיש) למ; ל ל

 .בשחמב התוא ץרה (2

 .0 דע עיגהו 100-ב ליחתה אוה :תינרוחא בשחמה ךלה םעפה

 המישמ

 :0 ךסמב םירלוד לש ןוסכלא טטרשל ידכ ילילש 5182-ב שמתשה

 (66 דומעב 33 הבושת)

 'נועבצ בשחמ ךתושרב םא)...רחא עבצב לבקתי % לכש ,ןכ תינכותה תא הנש (2

 (66 דומעב 34 הבושת)

 :הנריס לש לוק עימשתש תיגכות בותכ ּהמ'שמ

 .בושו בוש דרויו הלוע לילצ



 םיטובור לופכש

 ריעצה ויחא ?ל-יא תא רכה אנ

 הדיחיהמ קיצ-ליא טובורה לש

 :תמדוקה

 םג ךסמה לע ועיפוי דימ)

 (.םלמואתה ויחא

 :לל-לא תא תרייצמה תינכותה תביתכב ליחתנ

 יל-יא לש ושאר תא לבקל תנמ-לע תואבה תורושה תא םלשה .א

 :2 הרושבו 3 הדומעב תאצמנה תצבשמב קוידב

 ןמ יונב שארה :הרעה

 "0" תואה

 5  חזכדמנ 40 : 5

 10 צ

% 20 

 50 106 צץ, א:

 צ םלבתשמה תרזעב ,יללכ ןפואב יל-יא תא םיבתוכ ונא

 .ותוא לפכשל ךשמהב לכונש ידכ ,8-ו

 :ףוגהו םייפתכה תא ףיסוהל ךירצ וישכע .ב

 (תחתמ ,לעמ) | תחא הרושב תוליחתמ םייפתכה יכ בל םיש

 .שארהמ (הנלמי ,הלאמש)  תחא הדומעו ,שארל

 :היהת ףוגהו םייפתכה תלבקל הדוקפה ,וכל

 40 1005 + , א- : ץתזאז
1 

 (סונלמ ןמיס הז !בל םלש)

 תלבקתמ םא קודב .בשחמל התוא סנכהו הרושה תא םלשה



 .היוצרה האצותה

 .66 דומעב 35 הבושתל הנפ השקתמ התא םא

 הרוש תא עצבמ בשחמהש רחאל םכרע תא םינשמ %-ו צ םאה :בגא

0 

 :םיילגרל רובענ .ג

 :םיילגרה תא רליצתש הרוש ףסוה

0 

 .ךסמה לע יל-יא תא לבקמ התא םא קודבו ץרה

 (66 דומעב 36 הבושתח)

 המישמ

 הזלאבו (+) הרוש הזלאב ךתוא לאשי בשחמהש ךכ תינכותה תא הנש

 ,טטרשל אוה דימו .?ל-יא לש ושאר עיפויש הצור התא (%) הדומע

 קוחמל ילבמ - א הדומעבו צ הרושב ףסוב טובור ,יטמוטוא ןפואב

 .עיפוה רבכש םדוקה טובורה תא

 רזוח אוה ףסונה טובורה טוטרש תא םילשמ בשחמהש רחאל דימ

 ...ףסונ טובור לש שדח םוקמל ךתוא לאושו

 .ךמצע תוחוכב המישמה לע רבגתהל הסג

 קרפב םהילע תדמלש םיגשומה דחא יכ ,ךל רמאנ ,השקתמ התא םא

 .ךתרזעל ואובלי םדוקה

 - ?תינכותה תא ץירהלו בותכל תמייס

 .66 דומעב 37 הבושתבש תינכותל הוושה



 :יל-יא לש יטמוטוא לופכש

 תסנכהש רחאל ,יל-יא תא לפכשל בשחמל התא תמרג הכ דע

 .א הנתשמלו צץ הנתשמל םיכרע 1אקט1-ב

 תורוש רפסמ יטמוטוא ןפואב לפכשתש תינכות חתפל לכות םאה

 ?לל-ליא לש

 :תחא הרושב ליחתנ

 לל-יא תא סיפדי בשחמהש ךכ תינכותה תא תונשלו ףיסוהל ןילע (

 :םיאבה תומוקמב ךסמה בחורל םימעפ 4

+ 6 6 6% 

1 284 5 6 729 11 ₪ 15 
- 
 צ=2| | ן0| | | | 0 | | | ]|| | ו

 | |1ן40] | (/0ן4| | (0700| |
 או ןא| | ןא| ןא| | ןאי ןא| | ןא| ןא|
 1 | וזו ]ה

 (5102ק-בו ק02-אפא1-ב שמתשהל ךילע :זמר)

 (66 דומעב 38 הבושת)

 יל-יא לש תורוש שולש לפכשת תינכותהש ךכ תודוקפ ףסוה וישכעו (,)

 .וזל תחתמ וז

 .(?41 דומעב תורושה תא ונלביק דציכ - בושח)

 666 דומעב 39 הבושת)

 ...םירגתא דועו

 .ןוסכלאב יל-יא תא לפכש 6

 .םינוסכלא ינשב ותוא לפכש <



6% 

 :ל שארה תספדהל תילארחאה הרושה תא הנש וישכע (.)
 50 10678 צץ, א : קתדאד 00575 (2)

 .תינכותה תא ץרה ( ,)

 ([כ 5500 ₪5 ₪

8 

 !ךייחמ ףוצרפ םע טובורה תא סיפדה בשחמה ןוכנ תדבע םא ,ןכבו

 ?רבדה הרק דציכ

 רומשה םיוסמ ?ירודיס רפסמ של תיפרג הרוצו רפסמ ,תוא ,ןמיס לכל

 .בשחמה לש ונורכזב עובק ןפואב

 הז הפסבב .(גקקמאפ1א 6) 6 הפסנבב ןרציה לש 24516-ה רפס תא התפ

 ןכו םיבמלסה לכ לש םיירודלסה םהלרפסמ לש תטרופמ המישר העיפומ

 .ןמלסו ןמלס לכ לש טוטרש

 .2 הרפסמש תלפרגה הרוצה תא ההז

 רחבת 2 ורפסמש ןמיסב רוחבל םוקמב םא ,טובורל ךתעדל הרקי המ
 | ?1 ןמיסב
 ! הסב
 ?ףוצרפ ףילחה טובורה םאה

 ?79 אוה ירודיסה ורפסמש ןמיסב רחבת 1 םוקמב םא הרקי המו

 ! הסנ

 :םכסנ

 ."0" תואה תא הליכמה תזורחמ אלה 6199 (79)

 79(018%) =< "ס"

 .רבדה ותוא טושפ םה 79(082595)-ו "0" בשחמה לש ותנלחבמ

 .קחוצה ופוצרפ תא טובורל רזחה



 טובורה לש ופוג תא הנש

 בכרומ היהי אוה 1 ןמיסה םוקמבש ךכ טובורה לש ופוג תא הנש וישכע

 .177 ורפסמש יפרג ןמל סמ

 !בל םיש

 סלפדהל בשחמל םורגל לכות רבד לכל תזורחמ איה 177(0185)-ש רחאמ

 .(:) קיספ הדוקנ תרזעב הז רחא הזב הלאכ םינמלס השולש

 (66 דומעב 40 הבושת)

 וילגר תא הנש

 לש % תואה תא ופילחיש םלמיאתמ םילפרג םינמלס ?נש רוחבל ךילע

 .טובורה

 (.תומלאתמה תורוצב וא הרוצב רחבו םינושה םינמיסב ןייע)

 (66 דומעב 41 הבושת)

 טובורה תא עבצ

 .הנוש עבצב עיפוי טובור לכש ךכ תינכותל תומלאתמ תורוש ףסוה

 ךרוצ שי םא תעאטא תרזעב תורושה לש ןרופסמ תא תונשל חכשת לא)

 ( .ךכב

 המישמ

 התא ותוא ןמיסה לש ורפסמ המ ךתוא לאשל בשחמה הבש ,תלינכות בותכ

 .ותוא ךל הארלו - תוארל ןינועמ

 (67 דומעב 42 הבושת)

 7 ,11 ,153 ,171 :םיאבה םלבמליסה תא םג קודב

 ??לוק ןמיס לש ירודסה ורפסמ אוה 7 יכ ,בל תמש םאה

 .ךסמה לע והשלכ ןמיס גיצהל םוקמב רצק ףוצפצ עלמשמ בשחמה

[7 



 ס ₪

 המישמ

 ורפסמש ןמיסהמ לחה ,םלנמלסה לכ תא גיצתש תינכות בותכ

 .53 אוה ירודלסה

6]13%)13( 

 .םאדמא שקמה תא םכותב םיללוכ (*) תודוקפה ?שקממ קלח

 .תודוקפה-ישקמ ךותל םאזחאע שקמה תא ףיסוהל דציכ דמלנ וישכע

 גצללמ 13 רפסמה יכ הארת קקאאע1א 6-ב םינמיסה תמישרב ןגובתת םא

 .(60תסז 0 תעמדסחאא םג ארקנה) תאדמת שקמה תא

 תא בשחמה הקנל וילע הציחלבש ,ךןךכ ע10 תא תונשל ונגוצרב יכ חינבג

 .ךסמה

 אשצ 17, "615" + 12(62%) :דוקפ

 שלמ לע ץוחלל ךרטצתש ?לבמ ךסמה תא הקנמ בשחמה ןכא םא קודב

 .םאזמפ

 .65 הדוקפל תאזמת הארוהה תא השעמל תפסוה יכ האור התא

 בורק .(80 בחורב התא םא) ךסמה תיתחתב ירלשעה ןבלמב ןנובתה

 לע עיבצמ < ץחה ?יכ ונרמא רבכ .025 < :םש עלפומ וישכעש לאדול

 .הדוקפל ףסוג אאזפפ-ש ךכ



 | קרפ
 ךןסמה לע העונת תריצי - היצמינא

 ?הנוטארה הדיהיב רקוב תולמעתה השוע קיצ-?יא תא רכוז

 עינהל ידכ םייתניב תשכרש םישדחה םילכה תא לצננ וישכע

 .ךסמה לע תורוצ

 1 המישמ
 ךסמה בחורל "ףועל" > הרוצל םורגת רשא תינכות בותכל ןילע

 2 הדומעמ ,(40 בחורב דובע)

 2 = 6 :4 הרושב 36 הדומע דע

 36 הדומעל עיגת > הרוצה רשאכ

 לאמשמ עוגל בוש ליחתת איה

 .האלה ןכו ןימיל

 לע אצמת > הרוצה תא ,בגא

 :ןאכ םישקמה חול

 סםפסססס סםססםסבס

 .תושורדה תודוקפה לכ תא עדוי התא יכ ךל עד

 .הצירהלו תלינכותה תא בותכל וישכע הסנ - ?דבל תוסנל הצור

 :אבה דומעב זמרל הנפתש יאדכ השקתמ התא םא



 זמר

 רשא תינכות בותכל ךילע :תינכותה הנבמ הנה

 ">" תא סיפדת
 2 הדומע ,4 הרושב

 = ">" חםא קחמת
 וכ =

=. 
₪ 

 וכ ם |

 5 5 ">" סיפדת
 - ה הגלמי תחא תצבשמב

|- - 

 | התוא קחמת

 א=56 דע האלה ךכו

 - ?ךמצעב תינכותה תא בותכל רבכ לכות תינכותה הנבמ ךותמ םאה

 ! הסב

 הסנו ינלבס היה - תינכותב "םיגב" תאצמ םא .תינכותה תא ץרה

 .םתוא ןקתל

6 
₪ 

 ?ידמ רהמ הסט "רופיצה" הרעה

 .הייהשה תאלול תרזעב התוא טאה

 (67 דומעב 43 הבושת)

 2 המישמ

 הענ ">" - הרוצה הארת הליחתש ךכ תינכותה תא תונשל ךילע

 (2 "ריק"ל העיגמו 1 "ריקמ" תאצוי) ןימלל לאמשמ

₪ < ₪ 
 1 "ריק" 2 "רך ל ק"

 הרזחב עונתו "<" :ךפהתת איה 2 "ריק"ל העיגמ הרוצה רשאכ

 ₪ < ₪ 1 "רלק"ל 2 "רלק"מ
2 1 

 .(219 אוה ירודיסה ורפסמ) "₪" ןמיסהמ הנב "תוריקה" תא <

 .םלשקמה חול לע אצמת "<" הכופהה הרוצה תא =



 :דפקה תינכותה תינבב

 ."תוריקה" תא תקחומ הניא "רופיצה" <

 .קספה אלל בושו ךולה הפע "רופיצה" <

 .םיבהבהמ םניא תוריקה <

 .תורילקה דע שממ הפועמב העיגמ רופיצה <

 .ךנוצרכ עקרה תאו רופיצה תא ,תוריקה תא עבצ <

 לכב תוריקהו רופיצה עבצ תא תונשל ןינועמ היהת ילוא)

 (67 דומעב 44 הבושת) (?ןוויכ

 3 המישמ
 .(רולאב ומכ) תורנ 4 רייצתש תינכות בותכל ךילע

 הנימי עונת ,(>) הערה חורה עיפות ,םיקלוד תורנהש רחאל

 (לפכ ןמיס) הבהל :תורנה תא הבכתו

 םמטפממממממממממממממממ
 חור -ך<ך*1%| | | | ןא| | | | ן*\| | | | *| |
-5 1:4 
 רה || [ =
 ₪ א אש | ן- 0
 טומפ | 1|]11|||1]]]] ה

 :תוצע המכ הנה

 .תמדוקה תינכותב רופיצה ומכ עונת חורה +

 . * לפכה ןמיסמ תויונב תובהלה +

 םע ונישעש ומכ ,תורנה תא תלפכשמה תינכותה תא בותכ *

 .םדוקה קרפב יִל-יא

 !ךנוצרכ םיעבצ סנכה

 :ל תוושהלו תונפל לכות ,דבל תדדומתהש רחאל

 (67 דומעב 45 הבושת)

 ז"אלפ"תורנ" לבקל הצור
 תרמוג חורהש םעפ לכב :אלפ תורנ ךל רוציתש הדוקפ ףסוה

 הסנמ חורהו ,?טמוטוא ןפואב םיקלדנ םה - םתוא תובכל

 ...בושו בוש םתוא תובכל

1 



 ז קרפ
 הדימ יפל תורגסמ

 :תואבה תולועפה תא עצבת רשא תינכות התפל ךילע הז קרפב

 .תרגסמל סינכהל הצור התא םש הזיא ךתוא לאוש בשחמה <

 ךסמה זכרמב ותוא בתוכ בשחמה זאו - םשה תא בתוכ התא <.

 ןפואב המצע תא המיאתמה תרגסמ וביבסמ רייצמו (ךרעב)

 !תרחבש םשה לדוגל יטמוטוא

 :אמגורל

> % % % * 

₪ 5 = -- 

 *> % % <% א+

 :הכורא תרגסמ - רתוי ךורא םש רובעו

 א א א א א א א א.א א א

 תזורחמה ךרוא - א
 :[םא הארוהה תא ריכהל ךילע תינכותה תא בותכל ידכ

 .ךרוא - ושוריפש 1₪א618 הללמה לש רוציק אוה |=א

 :[₪א הארוהה תלועפ תא ןיבהל ידכ

 בשחמה לע דוקפ

 ץפזאז 18א ("456פ5")

 (םיירגוסה תא חכשת לא)

 . - --  :רפסמה תא בתכ בשחמה עא18ת תצחלש רחאל

 והז - תזורחמב םיעיפומה םינמיסה רפסמל קוידב הווש הז רפסמו

 .תזורחמה ךרוא



 :האבה תינכותה עוציב רחאל ךסמה לע בשחמה בותכי המ

 20 א1% = "1203"

 30 ץפזאצ אא (א15)

 :םכסנ

 םינמיסה רפסמ תא רופסל בשחמל תרמוא 1₪א תדוקפ יכ האור התא

 .תזורחמה ךותבש

 הב שמתשהל לוכי התא ,1₪א-ה תדוקפ תא תרכהש רחאל - וישכעו

 הסנתו זיעת לכ םיעיצמ ונא .תורגסמה תינכות תא תונבל תנמ-לע

 .המ ןמז ךממ לוזגי רבדה םא וליפא - ךדבל תינכותה םע דדומתהל

 :בלש רחא בלש ת?לנכותה תא חתפנ - השקתמ תאז לכב התא םא

 1 בלש
 ,תינבלמ תרגסמ תרייצמה תינכות בותכל תעדל ןילע לכ תישאר *

 רדגומ בחורבו רדגומ ךרואב
4 

 :וכותב עיפויש םשל רשק אלל
 6<-* א * א א א א *
* 1 
* 2 
 א *
 א א *א *א *א *א א *

 .תויבכוכ 5 - ובחורו תויבכוכ 8 אוה ןאכ עיפומה ןבלמה ךרוא

 רשאכ ןבלמה תא טטרשתש תינכות בותכל ןילע +

 הדומעבו (3=6) 3 הרושב תאצמנ הנוילעה תילאמשה תיבכוכה

3 (4=35). 

 ?תאז השעת דציכ
 1 עלצ

 :םיכרד רפסמ םנשי

 הליחת טטרשל הצרת יכ ןכתל

 3 ,2 ןכמ רחאל ,1 עלצ תא

 תא הליחתב וא ,4 ףוסבלו

 .4-ו 2 ןכמ רחאלו 3-ו 1

 .ךל החונה ךרדב רחב

 4 עלצ

 (68 דומעב 46 הבושת)

"3 



 ןבכלמ ךרוא הזיאב ךתוא לאשי בשחמהש ךכ תינכותב תושעל ךילע המ
 .יטמוטוא ןפואב ותוא טטרשי בשחמהו ןינועמ התא

 (68 דומעב 47 הבושת)

 2 בלש
 .ומצע םשה תביתכל רובענ תעכ

 תרגסמה ךרוא תא םיאתהל אוה תינכותב ישוקה רקיע *

 *א א א *% א *א *א א :םשה ךרואל

% % 
 * םתגאנ / :אמגוד הנה

 % % .םינמיס 4-מ בכרומ םשה
 *א א א א א א %

 4 (8 ,4) -מ תבכרומ תרגסמה
 תרגסמה ךרוא יי

 (2 ,8 ,4) + םשה ךרוא = תרגסמה ךרוא :ןכל

 .68 דומעב 48 הבושתב וזל ךתינכות תא תוושהל לכות

 ?ךל העלרפמ 0% תעדוה םאה %

 תבלתכ רחאל ךסמה לע עיפות אל תאז העדוהש ךכ הרוש ףסוה *

 .תרגסמב םשה

 ,ךסמה לע הדבל ראשת תרגסמהש ,תינכותל תאזכ הרוש םג ףסוה +

 .1אקטצ-ה תעדוה אלל

 (68 דומעב 49 הבושת)

 םילולכש

 .תרגסמה תא תונבל ןמיס הזיאמ םג ךתוא לאשי בשחמה +

 לכש ןינועמ התא עקר עבצ הזיא לע ךתוא לאשל בשחמה +

 .עיפות תרגסמ

 .בותכל עבצ הזלאב ךתוא לאשי בשחמה +



 חת קרב
 תורוצ תינב

 "עולבל" הסנת לא ,"לוכיע"ל השקכ הז קרפ אצמת םא :דמולל הצע

 ךשמהב .3 הדיחיל םשמו םוכיסל 61 דומעל ץופק .הז בלשב ותוא

 .החלצה רתיבו תינשב ותיא דדומתהלו הז קרפל רוזחל לכות

 "הדימריפ" תינב :1 המישמ

 :האבה הדימריפה תא טטרשתש ,תינכות בותכל ןילע

 שא | אא
| ) )!111 

 106478 תדוקפ קר לולכת איהש ,ךכ היונב תוליהל הכירצ תינכותה

 .תחא

 תינב דוס תא הנעפל לכות םיאבה םיליגרתה תרזעב ?השקתמ התא

 :הדלמריפה

 ו ליגרת

 :האבה תינכותה השוע המ 2

 10 חזפדמ 80 : 5

 20 2-15 : 2-25 : צץ=5

 30 ק08 א<ג 10 5

 40 10678 צ, א : קפצאד 219(0125)

 50 אטאצ א

 תלנכות תא בותכל תעכ הסנ .בשחמב ךמצע קודב - תבשחש לרחא (.)

 .הדימריפה



 2 ליגרת
 :ףסונ רזע ליגרת הנה - תחלצה אל ןיידע םא

 ,ךכ 1 ליגרתבש תינכותל תודוקפ ףיסוהלו תונשל ךילע

 :הרוש דוע ףיסותו ,1 ליגרתבש הרושה תא םג םושרת תינכותהש

 | ]| | ]| | ה
| 

 -- - םדוקה ליגרתהמ הרושה ד 0
 1 ------- :תפקונה הרושה

 םווממממפמפמהה
1+ | | | | | 4-1 | 

 בליה התא ,החלצהב רזעה יליגרת ינש תא תעצבש רחאל ,וישכעו

 .הדלמריפה לש תינכותה תא בותכל דציכ תעדל

 תחלצה אל תאז לכב םאו

 68 דומעב 50 הבושת האר

 תינכותה תא םיללכשמ

 לאשי בשחמה הדימריפה רויצ ינפלש ,ךכ ןטק יוניש תינכותל ףסוה (₪
 .התוא תונבל ןמיס הזיאמ ךתוא

 (68 דומעב 51 הבושת)

 .ךנוצרכ םילילצו םיעבצ ףסוה ( ;/

 ?תאזכ הרוצ לבקל ידכ תינכותב תושעל ךילע המ 2

 (68 דומעב 52 הבושת)



 ?תאזכ הרוצ תונבל ןינועמ התא םאה "'

 םע דדומתהל ךןתוא םיריאשמ ונא

 ...ןדבל הז

 ""םיחפנתמ םיעוביר" :2 המישמ

 :הז ךותב הז םינבלמ רייצת רשא ,תינכות בותכל היהי ךילע

 ראש תא ןכמ רחאל ,ימינפה ןבלמה תא תינכותה רייצת הלחתהב

 :הז רחא הזב םינבלמה

 .תינכותה תא בותכל ךמצע תוחוכב הסנ ,בושו

 הליחתב בושחל ךילע ,תינכותה תא תונבל תנמ-לע :הליעומ הצע

 תודוקפ ףיסוהל ךילע כ"חא .יללכ דחא ןבלמ תונבל דציכ

 .ותוא וחפניו ןבלמה תא ולפכשיש

 .ךשמהכש רזעה יליגרתל הנפ ,השקתמ התא םא



- 

 רזע ליגרת

 תיינבל תינכות הנבנ וישכע

 -ד----+ 3

 .4 תודומעה ןיב ?ללכ ןבלמ

 .פ-ו 6 תורושה ןיבל 5-ו

 :םיבלשב תינגכותה תא הנבבג

 א בלש

 .ןימיל לאמשמ 1 עלצ תא בשחמה טטרשי הב ,תינכות בותכ

 .ךנוצרכ 6-ו 8 ,8-ל םיכרע ות

 (69 דומעב 53 הבושח) .בשחמב תינכותה תא ץרה

 ב בלש
 2 עלצ תא טטרשיו בשחמה ךישמי ןתרזעבש ,תודוקפ תינכותל ףסוה

 (פ-ל םג ךרע ןת) .הטמל הלעמלמ

 (69 דומעב 54 הבושת) .תינכותה תא ץרה

 ג בלש
 תא טטרשת אלהש ,ךכ תומיאתמה תודוקפה תא תינכותל ףסוה וישכע

 .לאמשל ןימימ 3 עלצ

 .(ילילש) 5182 -1-ב שמתשהל ךילע :הרעה

 (69 דומעב 55 הבושת) .בשחמה לע תינכותה תא ץרה

 ד בלש

 .תיעיברה עלצה תא בותכלו םילשהל ךילע השקי אל וישכעו

 .תינכותה תא ץרהו בשחמב התוא בותכ

 עלצה תא טטרשל תחלצה אל םא .הבושת ךל ןתינ אל םעפה

 לחתהו רוזח ,ןכ לע .םדוק והשמ תנבה אלש ןמיס ,תיעיברה

 .הלחתהמ רזעה ליגרת תא



 ה בלש

 כ-ו 6 ,5 ,4-ל תורקל ןירצ המ

 םינבלמ 3 רייצת תינכותהש ידכ

 ?םיפסונ

 ,ךכ תומלאתמה תודוקפה תא סנכה

 םינבלמה תשולש תא לבקתש

 .םיפסונה

 (69 דומעב 56 הבושת)

 .8/ בחורב םג תינכותה תא ץרה (2

 תינכותה םע "קחשנ" אוב
 ,עקרלו םינבלמל םיעבצ ףסוה .1

 ,ךכ הדוקפ הל ףסוה ,המייתסה תיללכה תינכותהש רחאל ,וישכע .2

 :אבה ןפואב םינכלמה תא טטרשי בשחמהש

 ןבלמ רייצלי

 ותוא קחמל

 ה שדח ןבלמ רייצל
 לודג רתול

 .םמוקימו םינבלמה לדוג תא הנש % .:3

 .םיעובק 2-ו 60 ,8 תא ראשהו 5 תא קר הנש <

 .תלביק המ הארו תינכותה תא ץרה

 .םינתשמה ראש םע קחשל ךשמה ךןכו

 .רחוב התאש ןמיסמ םינבלמה תא הנוב בשחמה .4



 בשחמב תורוצ טוטרשל תועצה רפסמ ךינפל

 בותכל הבר תונלבס השורד תאז םע דחי .ךדי גשיהב ןה תוינכתה

 :ןתוא הסנ ןיגועמ התא םא .ןתוא

 (....לללצו עבצ של ךלש בשחמלש חכשת לא)

 שמממהממהממממפממאממממממממממממ
 [₪ ,"לולבש"| | | | | | | ||

 . . שיצע" . ₪ , " . - ₪ .

 . 7 0 , , / 0 : 5 2 ו 5 2 - , \
 ? 5 - . - . % ₪ א 2 5 5 . ₪ . 5 +

 . 7 ל . 7 - - 2 ל 7 ל . ו . 4 בשה 5 . 2 , ו 5



 םוכסל הרזח תלאש

 .וז הדיחיב תדמלש םיגשומ תמישר ךינפל

 .םתוא רכוז התא םא קודבו םהמ דחא לכ לע רובע

 םיעיפומה םידומעה ירפסמ תרזעב ךנורכז תא ןנערל לכוהת)

 :(.גשומ לכ דיל םיירגוסב

 (28) 6 (9) הנתשמ

 (51) זאפעטנ (10) םינתשמ לש תומש

 (55) תז ורחמ (11) 181 41

 (34) תזורחמ הנתשמ (16) אפצ

 (55) תזםמ (17) אטצ סעע

 (355) תזורחמ ינתשמ לש תומש (17) אפצ סא

 (356) הקירה תזורחמה (18) עספ-אפא]

 (58) תעאסטא (20) האלול הנתשמ

 (41) מק (22) היהשה תאלול

 (42) 0 (24) תיפוסניא האלול

 (46) (26) ע08-אפאז תואלול

 (48) 123(0185) ךותב תחא תולותש

 הינשה

 ...םויסל

 שומיש ךות תינכות בותכל עדוי רבכ התא .תיניצר ךרד תרבכ תרבע

 ויתונוכת לוצינ ךות תאז לכו ,םינתשמו 208-אמא1 תואלולב בחרנ

 .18%-ק6-ה בשחמ לש תודחוימה

 .ךנוימד יפנכ לע אירמהל לוכי רבכ התא הז בלשבש ןכתי

 .ךממ תאז ענומ אל דחא ףא ,ןכ םא

 :35 הדלחל תא דומללו ךישמהל הצרתש ןכתיו

 שמתשהל עדת המויס םע רשא ,"היזיולט-בשחמ יקחשמ חותיפ"

 .54516-ה תפשב ךתושרל םידמועה םילכה ברימב

 .5 הדיחי לע םיפסונ םיטרפ אצמת 71 דומע - 1 הדיחיב
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 תובושת
 לכ לביק אל ןיידע ע הנתשמהש ןוויכ ,ספאב קלחל תיסינ יכ עידומ בשחמה
 .ק=0 ןכלו ךרע
 :רפסמה תא סיפדה בשחמה ןכ ומכ

12838 = 58 + 1.7014128 

 ."לפטל" בשחמה לוכי וב רתויב לודגה רפסמה והז
 אלו םוקמ ךוסחל ידכ תוקזח בשחמה גיצמ הב רשא תדחולמה הטישל בל םיש
 .ךסמה לע םיספא לש בר רפסמ םושרל
 !םלספא 12 םע 7 רמולכ 1012*7-ל הווש 78+12 :אמגודל

 9 דומעמ 1 הבושת

 10 דומעמ 2 הבושת

 20, 25, קעפזאצ :םילקוח םניא םליאבה תומשה
 תחא איה 281אצ לכ ?קוח וניא ךא תילגנא תואב ליחתמ םנמא 2ע%1א1 םשה
 .24516 הפשה תודוקפמ

 10 חזפדמ 40 : 58 12 דומעמ 3 הבושת

 20 א1

 50 1/0078 10, 20 : תתזאד א

 35 500אפ5 30000, 0

 40 א=א+1

3 70 50/60 

 ךשמהב - תוריהמב םיפלחתמ םירפסמה הלחתהב לכ בל תמש "אדו :הרעה

 !רתו?ל ליעל ןמז קספ דמלת

 15 דומעמ 4 הבושת

 20 א1 א=1

 20... תפזאז א א=1 א-2 3

 40 א=א1 א:2 א 3 4
] 

50 10 60 50 
 13 דומעמ 5 הבושת

 40 א=א2 :תונשל שלי

 19 דומעמ 6 הבושת

 10 קס8 א<1 10 8 :תונשל של

 19 דומעמ 7 הבושת

 .םלמעפ 20 קוידב 40-ו 3/0 ,20 תורוש תא עצבי בשחמה

02 



 19 דומעמ 8 הבושת

 : ץחזאד "א"

 19 דומעמ 9 הבושת

 : קסזאד "ז5%ץ"
 40 אאאד א

 21 דומעמ 10 הבושת

 עטא וא
 ץ

 10 ק08 א=1 10 3 --- א1 א-2 א3

 20 קפַזא7ז א -------- 1 2 א= 3

 30 אמא7 א --------- א:2 א=3 =4
 40 קתדאצ "0 - "ו וו ץ

1 65 

 20 א<1 10 7
 25 ת=1

2 5 105 350 

 40 אמאד 5

65 1 

 20 ע08 א<1 70 5

 50 106178 א, א

 ךישממו ע08-אמא1-מ אצוי בשחמה (10 3) 53-מ לודגה ךרע לבקמ א-שכ

 .40 הרושל

 22 דומעמ 11 הבושת

5 1 
 20 קספ א<1 10 7

 30 06476 א, א : עפזאד "א"
 40 אטאז א

 22 דומעמ 12 הבושת

 20 ת08 751 170 7070 :תונשל של

 25 דומעמ 15 הבושת

 20 קסאפ ך<1 70 א*א:אמאד 1 תורושב ץוענ דוסה

 50 א=א+1

 1 דע קר הליחתב "רפוס" בשחמהש ירה ,םעפ לכב 1-ב לדג א-ש ןוויכ

 םירפסמ דע האלה ןכו (53א3) 9 דע כ"חאו (2א2) 4 דע כ"חא ,(1א1)
 .דואמ םילודג



 25 דומעמ 14 הבושת
5 1 

 20 ע08 א=0 10 5
 30 0008, א : 68

 40 קס 1=1 10 1000 : אטאד 1
 50 אאאז א
0 10 60 60 

 25 דומעמ 15 הבושת
 30 60108, א, 15-א : 6

 24 דומעמ 16 הבושת

 40 500אכ 50+200*א, :תוגשל של

 25 דומעמ 17 הבוטשת

65 1 
 20 ע08 5-0 10 9

 350 1068270 10, 20 : ץעפוד 5
 40 ע08 1-1 710 500 : אמאצ 1

 50 אמאצ 5

 25 דומעמ 18 הבושת

 60 60 10 0 :ףיסוהל של

 26 דומעמ 19 הבושת

 40 עספ 1=1 10 785 : אתאד 1 :תונשל של

 26 דומעמ 20 הבושת

 :תוגשל וא ףיסוהל של
 15 ע08 2-0 10 9

 20 106478 10, 2/0 : עפדאצד כ; ":"; 5
 55 אמא ע

 27 דומעמ 21 הבושת

 (!הסנ) תובלטצמ תואלול תינכותב בותכל רוסא !תילילש אלה הבושתה

 29 דומעמ 22 הבושת
6 5 

 10 קספ א-<3 70 2
 20 10615 2, א : קפזאצ "פס"

 50 אמאד א



 29 דומעמ 23 הבושת

5 65 
 10 ק08 צ=3 10 7

 20 0678 צ, 4 : עתדאד ""
 50 אטאצ צ

 50 דומעמ 24 הבושת
5 1 

 20 ע08 צ=4 10 3

 50 ק08 א=4 10 3
 40 10678 צ, א : עתדאצ ""

 50 אטאע א
 60 אטאד צ

 51 דומעמ 25 הבושת

 12 0 :תונשל וא ףיסוהל של

 20 ק08 צ=4 710 12
 20 ץסת א=4 70 1

 52 דומעמ 26 הבושת

 18 5 :תונשל וא ףיסוהל שי
2 70 60 70 

 53 דומעמ 27 הבושת

 .לנובשח לוטיב אוה 7*4 :עטקהו תזורחמ אוה "7*4=" :עטקה

 55 דומעמ 28 הבושת

 .םינגמלס 5-מ היוגב "12%" תזורחמה

 .םינמילס 6-מ היונב "*25/7/%" תזורחמה

 55 דומעמ 29 הבושת

 :תזורחמ-ינתשמ רובע םייקוח םניא הלאה תומשה

 230, 23, סָסֶפ, 0*ָפ

 59 דומעמ 350 הבושת

 :תונשל וא ףיסוהל של
15 0 (1 

100 60 70 5 

 65 דומעמ 51 הבושת

 10 א2 :םילשהל שי
 20 ע08 א=1 70 5

 50 10015 4, א : קתזאד "ספ"
 40 א=א+4



 41 דומעמ 32 הבושת
 10 קס צ=2 170 8 9102 3 ₪

 30 10078 צ, א : קפדאצ "5"
 50 אמאד צ

 42 דומעמ 335 הבושת
5=+ 5 

5 1 
 20 עסא א-15 70 5 5700 -1

 50 10678 צ, א : עתזאד "ָפ"
 40 ץ=צ+1

 50 אמאז א
 42 דומעמ 34 הבושת

 25 6008 5 :ףלסוהל של

 44 דומעמ 35 הבושת
 40 0678 צ+1, א-1 : עתזאד "זץ"

 44 דומעמ 36 הבושת
 50 10078 צ+2, א-1 : קפצאצ "א [] א"

 44 דומעמ 57 הבושת

 7 106 1 1 :תונשל וא ףיסוהל של
 10 זאפטצ "צ="; צ
 20 זאעסטצ "א=": א

60 60 0 7 

 45 דומעמ 58 הבושת

68 5 
1 1 ₪ 7 

 10 ק08 א-3 10 18 5702 5
 20 צ2

 50 0075 צץ, א : קתדאצ "0"
 40 10678 צ+1, א-1 : עתאצ "ו"

 50 10018 צ+2, א-1 : קפנאצ "א [)א"
 60 אמאז א

 45 דומעמ 59 הבושת

 20 ע08 צ=2 10 10 5102 4 :תוגשל וא ףיסוהל של
 פ5 אטאד צ

 47 דומעמ 40 הבושת

 40 1/0678 צ+1, א-1 : עקתזאצ 6890 (177) ;012ל(177) ; :תונגשל של
(177) 08 

 47 דומעמ 41 הבנשת

 50 1062178 צ+2, א-1:קפזאד 221(60185) ;"[ ן",222(610%) :תונשל של



 47 דומעמ 42 הבושת
68 1 

 20 זאפסטצ "6=": 0
 30 106478 10, 20 : עפדאלצ 008% (0)

0 20 40/60 
 50 דומעמ 43 הבושת

5 1 
 20 ע08 א=2 10 6

 30 10678 4, א : קפזאצ ">"
 40 קסת 1-1 10 40 : אטאד 1

 50 06478 4, א : תפזאד "[]"
 60 אפאצ א
0 10 70/60 

 51 דומעמ 44 הבושת

 :תונשל וא ףיסוהל של
 15 106018 4, 1 : קתדאד 219(009%)
 17 206078 4, 37 : קפ1אד 219(08995)

 70 ע08 א=36 10 2 5702 11
 80 106278 4, א : קתזאד "<"

 90 ץספ 1-1 10 40 : אמאצד 1
 100 106075 4, א : תפזאד "[|]"

 110 אמאצ א
0 10 60 120 

 51 דומעמ 45 הבושת

5 1 
 20 ק08 א=20 10 35 5102 5

 350 10675 7, א : קעפאד "א"
 40 10675 8, א : קתזאד 219(0020)

 50 10647מ 9, א : עקתזאד 219(0025) א
 60 106418 10, א-1 : עקתדאצ 219(01995); 219(0100) ;

(219) 0185 
 70 אטא1 א

 80 ע08 א=1 170 |39
 90 06218 7, א : עתפדאצ ">"

 100 עס 1-1 10 40 : אא 1
 110 06278 7, א : תפדאצד "[ן"

 120 אטאז א



 55 דומעמ 46 הבושת

 54 דומעמ 47 הבושת

 :תוגשל וא ףיסוהל של

 54 דומעמ 48 הבושת

 :תונשל וא ףיסוהל של

 : קפזאצ "א"

 54 דומעמ 49 הבושת

 :ףיסוהל של

 5פ6 דומעמ 50 הבושת

 56 דומעמ 51 הבושת

 :תונשל וא ףיסוהל של

 56 דומעמ 52 הבושחת

 :תונשל של

65 1 
 20 עסא א-=3 10 20

 תועלצ | 30 10678 3, א : עתתדאצ "א"
 5-ו 1 | 40 00478 7, א : קתזאצ "א"

 50 אפאד א

 60 ע08 צ=4 10 6

 תועלצ | 70 0678 צ, 5 : עתתזאד "א"
 4-ו 2 | 80 100218 צ, 10 : קפזאצ "א"

 90 אמא צ

 15 אעטד ₪ ז

 20 ע08 א<3 20 1
 80 100878 צץ, 2+2 : עתדאצ "*"

 15 זאפטד "אג=": אפ
 17 06718 5, 5 : עתפזאצ 8

 20 ע08 א=3 10 2+18א (49) + 4
 80 10078 צ, 2+18₪א (47) + 4

16 5 
100 60 20 0 

1) 5 
0 : 2-20 20 
 50 ע08 ץ=1 70 0

 40 ם08 א-ב 70 8
 50 06218 צ, א:קפזאד 219(0895)

 60 אטאז א

 70 ג-2-1 : 1
 80 אטאצד צ

 5 אפ 5
 50 0618 צ, א : עפזאד 8%

5 10' 60 100 

77 1 



 58 דומעמ 53 הבושת

1 5 
20 2-19 : 2-21 : 9 

 30 עס8 א-ג 0 5
 40 106278 6, א : עפתזאד 219(612%)

 50 אמאד א

 58 דומעמ 54 הבושת

 :תונשל וא ףיסוהל של

20 4-19 : 2-21 : 0-9 : 1 

 60 ע08 צ=6 10 עפ

 70 106278 צ, א : קתזאלצ 219(0895)

 80 אמאצד צ

 58 דומעמ 55 הבושת

 :ףלסוהל של
 907 עסת א-5 70 4 502 1

 100 06018 כ, א : עקפזאצ 219(0820)
 110 אטאד א

 5פ9 דומעמ 56 הבושת

 :ףיסוהל של
 25 ע08 א<1 10 4

 120 עספ צ=ס 20 6 5700 1
 150 206278 צץ, ג : עתדאד 219(0120)

 140 אטאצד צ
42 : 0-0-2 : 2+2-=2 : 2=8-2 150 

 160 אאאז א



 תואבה תודיחיה לע והשמ

 3 הדיחי

 קוסעת ,"הלזיולט בשחמ לקחשמ חותלפ" :תארקנה תאז דומלל תדליחיב

 ךלשמת ךכ לדכ ךותו הלזיולט-בשחמ לקחשמ לש תולנכות הותיפב

 .04516-ה תפשב םלפסונ םיגשומ דמלתו

 :לע דמלת ראשה ןילב

 1ת-[תמא :?אנתה תארוה ב.

 םללארקא םלכללהת .

 (תתגפ-כגדג) םלנותנ תטילק .

 םלכרעמ .

 .תמדקתמ המרב תנכתל רבכ לכות תאז דומלל תדלחל לש המולסב

 4 הדיחי

 תבתכש תולנכות רומשל ךרוצה ךלצא ררועתה 1 הדיחלב רבכש ןכתל

 .טקסלד לע

 .(כז5א סקתאך1א6 5צ51תא%-ל רוצלק) 205-ב שמתשהל ךילע ךכ םשל

 ?ךיכרצל ותוא לצנל לכות דצלכו 205 והמ

 ק05-ה יזר דומללל תשדקומ "ק6-2כ05" תארקנה תבשחמ לש 4 תרבוח

 לפכ - תלנתלעפ ךרדב השעל 205%-ה דומלל ,תבשחמ לש הכרדכ ,בושו

 .תבשחמ לש דומללה תודלחל ראשב השענ רבדהש

 לש תונושה תולצקנופהמ קלח רליכת 4 הדיחל תא םילסתש רחאל

 דלמעמש תויורשפאה ןווגמ תא תוללעל רתלב לצנל לכות ךכו 205-ה

 | .זפא-ק6-ה ךינפב



 5 הדיחי

 הרדלסב הנושארה תרבוחה אלה ,"הנלדע הקיפרג" תארקנה ,5 הדלחיל

 - הנידעה הקלפרגה םוחתב תולנכות חותלפל תושדקומה תורבוח 3 לש

 .תזת תיא

 סלטרכב דלוצמ תולהל ךירצ ךלש בשחמה ,הז ןלנעמ םוחת דומלל לדכ

 .לפרג

 םתרזעבו (ק1את5) םילסקיפה לש םמלוע תא ךלינפב הלגנ 5 הדלחילב

 ומכ .ךלש לתונכתה עדלה תרשעה לדכ ךות ,תונווגמ תוינכות התפנ

 .ןידע ואידלו-ןורפיעבו םיעבצב ,םילגעמב קוסענ ןכ

 6 הדיחי

 ךלש עדלה תא קלמעהל ךישמנ ,"תמדקתמ הקלפרג" תארקנה ,6 הדליחלב

 רשא תולנכות תתפנ תאז הדלחלב .הנלידעה הקלפרגל רושקה לכב

 תורגש-תת תרזעב תלנכותה הנבמ לע הבשחמ שלדקהל םג ושרדל

( 0016 ). 

 .תונומת בוציעבו קנע-תויתוא בוציעב קוסענ ןכ ומכ

 7 הדיחי

 תשדקומ ,"תלטמתמ הקיפרג"  תארקנה ,תליעלבשה דומילה תדיחל

 .תובלהרמ תולפרג תוינכות חותלפל

 םוחתמ םליגשומ המכב שומלשמ קמחתהל לכונ אל  תאז הדיחיב

 ךירצ ךנלא !הגאד לא .סונלסוקהו סונלסה ומכ הלרטמונוגלירטה

 גשומ לכ דעצ רחא דעצ ךתוא דמלנ ,ונכרדכ .הלא םליגשומ ריכהל

 תורוצ לבקנ ולא םלגשומ תרזעבו ,שומלש וב השענש שדח ?טמתמ

 .ךסמה לע תומכחותמ



 8 הדיחי

 .1987 ראונלב רואל אצת ,"םלנותנ דוביע" תארקנה ,8 הדיחל

 .םלנותנ דוביע ךרוצל םיצבקב שומלשה דומילל תשדקומ תאז תרבוח

 תרימש ,בשחוממ ןופלט ךירדמ תונבל תנמ לע לצנת שוכרתש עדליה תא

 .תבשחוממ הלירפס חותיפו םלצבק תרזעב תונומת

 תירבע וגול א** 1/0060 **א תירבע וגול

 זםא%-ק6 רובע תבשחמ לש וגול תכרע רואל אצת 1987 ראוניב

 .תלרבע הסריגב ולימאותו

 הנכות הלילכמ ,"בצה לש ומלוע" תארקנה ,תבשחמ לש וגולה תכרע

 (060) וגול תונכתה תפשב תוינכות בותכל תרשפאמ רשא תדחוילמ

 ללבמ 1060-ה תפש תודוסל תא דומלל רשפאל רשא רבד ,תירבעה הפשב

 .םוסחמ הווהת תילגנאה הפשהש

 לש םסרופמה בצה תא עלנהל דמלת ותרזעב רשא רפס הללכמ הכרעה

 םילפולב םימיהדמ םלטוטרש טטרשת ותרזעבו ,ךסמה "בג לע וגולה

 .ךסמה לע

 תומלשמ עוצלב לדכ ךות ,תינתלעפ ךרדב תאז השעת תבשחמ לש הכרדכ

 .וגולה תפשב תונכתה תונורקע תא דמלת ךכ ידכ ךותו ,תונווגמ



/% 
 ו-6 רובע "תבשחמ ירוי'צ" תכרע רואל אצת 1987 ץרמב
 :וימאותו

 תבשחמ ירו'צ = / א

 םירויצ ךסמה לכ ינפ לע רייצל דחא לכל רשפאת "תבשחמ ירויצ"

 .םימכחותמ דאמ

 :הליכמ תבשחמ ירויצ

 רשא ,תירבעה הפשב חחושמה הקיפרג ללוחמ ליכמה טקסיד 11

 :דואמ יתודידי ןפואבו ראשה ןיב רשפאמ

 .ךסמה לכ ינפ לע רייצל 8
 ןתינ םתוא ,דועו םיסוטמ ,תויח ,םישנא ומכ תויומד רוציל

 .ךסמה ינפ לע םוקמ לכב גיצהלו לידגהל
 .טקסיד לע תויומדהו םירויצה תא רומשל 8

 :התרזעב רשא דומיל תרבוח .2

 דימעמ הקיפרגה ללוחמש תויורשפאה לכ תא לצנל דמלת

 .ךתושרל

 .רויצב הביטקפסרפה תודוסי תא דמלת
 רויצ ךופהל לכות ןתרזעב רשא ,תודחוימ תוקינכט דמלת 6

 .בשחוממ רויצל ליגר

 לכות ךתושרל דימעמ ללוחמהש םילכה לכ תא לצנל דמלתש רחאל

 .ךילע הבוטה ןוימדה דיכ םימכחותמ דואמ םירויצ רייצל
 עקרכ ושמשי סה :הרטמ דועל ושמשי רוציתש םירויצה יכ ,ךל עד

 לע) ...תבשחמ לש היצמינאה ללוחמ סע רוציתש היצמינאה יטרסב

 .(אבה דומעב ךכ

 :ללוחמה תרזעב ושענש םירויצה דחאל אמגוד הנה



 [ ₪ תבשחמ יטרס לי

 .וימאותו 12-06 רובע 'תבשחמ יטרס'" תכרע רואל אצת 1987 לירפאב

 םיגצומה ולא ומכ (השפנה) היצמינא יטרס רוציל דחא לכל רשפאת "תבשחמ יטרס"

 םדוק עדי וא תונכתב עקר םוש שרדנ אל .םימכחותמה בשחמה יקחשמבו היזיולטב

 .היצמינאה יטרס תונורקעב

 :הליכמ "תבשחמ יטרס"

 ןיב ,רשפאמ רשא ,תירבעה הפשב חחושמה היצמינאו ללוחמ ליכמה טקסיד 1

 :דואמ יתודידי ןפואבו ,ראשה

 .דועו דועו םיסוטמ ,תויח ,םישנא ומכ תויומד רוציל

 .היצמינא טרס לבקתיש הזכ ןפואב ךסמה לע תויומדה תא עינהל 8

 טרסה תא גיצהל לכות ךכו ,טקסידה לע םיטרסהו םירויצה לכ תא רומשל 68

 .הצרתש תע לכב רוציתש

 .טרסב תוניגנמ בלשל 8

 :התרזעב רשא דומיל תרבוח 2

 דימעמ היצמינאהו הקיפרגה ללוחמש תויורשפאה לכ תא לצנל דמלת 6

 .ךתושרל

 יטרס ךמצעב רוצילו םייבל לכותש ,ךכ היצמינאה יטרס תונורקע תא דמלת 6

 .היצמינא

 ,ךכו תונווגמ תומישמ עוציב ידכ ךות תינתלעפ ךרדב תאז השעת תבשחמ לש הכרדכ

 .הנושאר הגרדממ תיתריצי היוחל ךופהי היצמינא יטרס חותיפ ,םיווקמ ונא

 ובל סיש

 דומע האר) "תבשחמ ירויצ" לש הנכותה תרזעב רוציתש עקר ירויצ טרסב בלשל לכות

 .םיננע םיפחרמ עקרב רשאכ ,םימשב ףולחל סוטמל םורגל לכות אמגודל ךכו .(םדוק

 6 רך 9% 2986 9%|)


